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XXXII. évfolyam 30. szám

Aszfaltozás

Leépítés

Vízimalom

Egy évtizede elkészült a Nyírfa utca
egyik szakaszának aszfaltozása. Most
a hiányzó 400 méter is szilárd burkolatot kapott.

Lejjebb kell adni a jólétünkből, hogy
elkerüljük a klímakatasztrófát – véli
Gelencsér András légkörkutató, aki
a napokban Érden tartott előadást.

Volt idő, amikor huszonöt vízimalom
őrölte a környék gabonáját a Dunán.
Az utolsó érdi molnár, Gyurcsek István
és családja története.

2. OLDAL

4. OLDAL

8. OLDAL

A nyári szabadságok miatt következő számunk szeptember 9-én jelenik meg.
A legfontosabb híreket addig is megtalálják
az erdmost.hu oldalon, illetve hallgassák
az Érd FM 101.3-at. Köszönjük a türelmet,
hamarosan ismét jövünk. Üdvözlettel:
az Érdi Újság szerkesztősége.

Hiánycikk lett a tűzifa

FOTÓ: BALOGH ALEX

Megrohamozták a fatelepeket és a klímaszaküzleteket az érdiek, miután kiderült, a kormány a
rezsicsökkentést is csökkenteni fogja. A vevők
szinte egymás kezéből kapkodják a tűzifát, az iramot a kereskedők és az erdészetek sem bírják.
» CIKKÜNK A 3. OLDALON

Az egyik létező legjobb
művésztelep

Megtaláltuk Érd
legrégebbi újságosát

Két év kihagyás után rendezték meg az Érdi Művésztelepet, amelyre nem csak helyi festők kaptak
meghívást. A programnak rangja van a művészek
között, a kész alkotásokból kiállítás is nyílik majd
a télen. A vásznakon az ukrán háború borzalmai is
visszaköszönnek.

Közel harminc éve működik ugyanazon a helyen,
a Diósdi út 114. alatt, egy garázsból kialakított
üzletben. Viktóri Lászlóné Máriától pár régi sztori
felelevenítése mellett azt is megtudtuk, milyen
nyomtatott sajtóért hajlandók manapság pénzt
adni az emberek.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

CIKKÜNK A 7. OLDALON
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HŐSÉG IDEJÉN

Leaszfaltozták
a Nyírfa utcát

Rekkenő melegben

A hiányzó 400 méter is szilárd burkolatot kapott

A Nyírfa utcában több mint tíz
évvel ezelőtt aszfaltoztak utoljára, akkor a Bajcsy-Zsilinszky út
és a Szilfa utca közötti szakasz
készült el.
A Folyondár utcához közel eső
rész burkolatlan maradt, hiába
várták a fejlesztést az ott élők.
Nyáron a por, télen a sár nehezítette meg a helyiek és az arra
közlekedők életét.
„Nagy esőzések idején a mélyebben fekvő részeken »tengerszemek” alakultak ki« – fogalmazott a terület önkormányzati
képviselője. Csépán István hozzátette: a teljes beruházás egy
400 méteres szakaszt érintett.
A csapadékvíz elvezetésére is
figyeltek, több helyen szikkasztóárkokat alakítottak ki, így
jelentősebb mennyiségű csapa-

dék esetén sem áll meg a víz az
utcában. A választókerületben
több területen is hasonló problémák vannak, sok a csak részben
leaszfaltozott utca. A következő
– a mostanihoz hasonló – beruházást a Narancsfa utcában
tervezik, ott egy 250 méteres
szakaszt kellene leaszfaltozni –
tette hozzá a képviselő. Ez azért

is fontos lenne, mert a Törökbálinti – Szövő – Folyondár utcák
kereszteződésének átalakítása
hamarosan elkezdődik, így a kivitelezés időszakában az újonnan
leaszfaltozott utcákon keresztül
könnyebben el lehetne érni az
M7-es autópálya törökbálinti
felhajtóját.
erdmost.hu

A közterület-felügyelet
vizet oszt, a főtéren
párakapu működik, és
a város több pontján
lehetőségünk van hűvös
helyre húzódni.
A közterület-felügyelet járja a várost, a buszmegállóban és egyéb
frekventált helyeken várakozóknak vizet osztanak – tájékoztatott közösségi oldalán Csőzik
László polgármester. „Szívből
ajánlom a főtéren felszerelt
párakaput azoknak, akik a belvárosban gyors felfrissülésre vágynak. A Polgárok Háza ivóvízvételi lehetőséggel, klímával hűtött
előtérrel várja mindazokat, akik
megpihennének a hőségben” –
tette hozzá.
Tetlák Örs alpolgármester szintén a közösségi oldalán tudatta: a
Család- és Gyermekjóléti Központ
(Rómer Flóris tér 1.), valamint a

hajléktalanellátás (Fehérvári út
89–91.) is hűtött helyiségekkel
és friss vízzel áll rendelkezésre.
„Szeretném arra is felhívni a
figyelmet, hogy a szökőkutak
forgatják a vizet, ezért ezekből
semmiképpen se igyanak, és
lehetőség szerint mosakodásra
se ezt a vizet használják” – hangsúlyozta.
Az önkormányzat létesítményei mellett behúzódhatunk a
bevásárlóközpontokba, klimatizált üzletekbe is, ha felfrissülésre vágyunk.
erdmost.hu

Ha szén-monoxidot észlel, nyissa ki az összes ablakot és ajtót,
hogy a gáz kiszellőzhessen, és
azonnal kapcsolja ki a berendezést. Hagyja el az épületet, és
addig ne is menjen vissza, amíg
fennáll a mérges gáz kritikus
koncentrációjának veszélye.
Azonnal kérjen orvosi segítséget, és addig ne használja újra a
tüzelő-, illetve fűtőberendezést,
amíg a szükséges engedélyekkel rendelkező szakember át
nem vizsgálta a szerkezetet, és
meg nem javította a hibát.
erdmost.hu

A gázkészülékek felülvizsgálata nyáron is fontos.
Rózsa Gábor, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője arra figyelmeztetett: gáztűzhelyeket
elhelyezni és működtetni csak úgy lehet, hogy a
helyiség szellőzését biztosítják.

A

A gázszivárgások megelőzése miatt fontos,
hogy a gáztűzhelyek
üzembehelyezését szakember
végezze, ám a legfontosabb a
rendszer folyamatos karbantartása, rendszeres ellenőrzése.
A szénmonoxid-mérgezés tünetei nemcsak hirtelen, hanem

fokozatosan is jelentkezhetnek:
szédülés, nehézlégzés, fejfájás,
émelygés, hányinger, gyengeség, súlyos esetben ájulás. Ha
ezek közül valamelyiket vagy
egyszerre több tünetet tapasztal, fennáll a szénmonoxid-mérgezés gyanúja – azonnal menjen
friss levegőre, és hívjon orvost.

Érden sem lesz tűzijáték
Több településhez
hasonlóan Érden sem
lesz tűzijáték augusztus
20-án.
Mint Csőzik László polgármester közösségi oldalán írta: „fel
sem merült a tűzijáték gondo-

lata sem, több szempontból.
Számomra nagyon fontos, hogy
vannak lakótársaink, gyerekek
és felnőttek egyaránt, valamint
négylábú barátaink, akik miatt
soha nem rendeznénk tűzijátékot” – hangsúlyozza.
„Amúgy is nehéz idők jönnek,
megváltoznak a mindennapjaink, nem tartom jó ötletnek

mindössze 20 perc alatt egy
vagyonért olyan szórakozást
találni, ami például az autizmus
spektrumzavarral élő vagy az
epilepsziával küzdő polgártársaink, a házi kedvenceink vagy
a környezetünkben élő madarak számára maga a kínszenvedés” – tette hozzá.
erdmost.hu

FOTÓ: PIXABAY

Nem csak télen ölhet a szénmonoxid
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Hiánycikk lett
a tűzifa

Megrohamozták a fatelepeket és a klímaszaküzleteket az érdiek, miután kiderült, a kormány a rezsicsökkentést is csökkenteni fogja. A vevők szinte
egymás kezéből kapkodják a tűzifát, az iramot a
kereskedők és az erdészetek sem bírják szusszal.
A keményfarönk lehet az idei
év Chanel táskája: az országos
helyzetnek megfelelően Érden
is nagyon megugrott a tűzifa
és a szén iránti kereslet, miután
kiderült, hogy a kormány a
rezsicsökkentést is drasztikusan
csökkenti, az átlagfogyasztás
felett pedig közel piaci áron
kell fizetnünk a felhasznált
áramért és gázért. A helyzetre
már reagált a 65 ezer hektáros
területen, Érd térségében is
gazdálkodó Pilisi Parkerdő Zrt.:
honlapjukon emlékeztettek rá,
hogy a fakitermelés ciklikus tevékenység, az erdők vegetációs
időszakában természetvédelmi
okokból szüneteltetik, újabb
megrendeléseket ezért csak
az őszi kitermelés megkezdése
után tudnak felvenni.

Nem bírják az iramot
Lapunk több érdi fatelepet felkeresett – eközben általános tüzelőhiánnyal és kimerült eladókkal
találkoztunk. „Július 18-án úgy
döntöttünk, hogy szeptemberig
már nem veszünk fel új megrendelést. Sem tüzelőanyaggal,
sem munkaerővel nem bírjuk az
iramot, napi 120 telefonhívást
kezelünk. Ami még raktáron
van, azt kivisszük, emellett szórt
(azaz ömlesztett) fát szoktunk
még eladni, jellemzően négy
köbméteres tételekben” –
mondta a Zso-Fa fakereskedés
munkatársa, Ildikó.
Óriási tülekedésről számolt be
a Fazekas Fatelepnél dolgozó
Máté: szerinte most az is tűzifát
keres, akinek kandallója sincsen,
azt később majd megveszi a
faanyag mellé. Mint elmondta, ők
egy somogyi erdészettől szerzik
– vagy inkább szereznék – be a
tüzelőt, de az erdészet sem bír
lépést tartani a felvásárlási dömpinggel. „Ha tízkamionnyi fát
kérünk, abból kettő érkezik meg,
de a szénnel sem jobb a helyzet,
fogyóban vannak a készleteink.”

Furcsa helyzettel találkoztunk
a Wood-Fatelepnél: egyik munkatársuk azt mondta, naponta
legalább százan hívják őket tűzifát keresve, de már nem tudnak
mit eladni – korábban Ukrajnából, illetve Romániából rendelték a faanyagot, de ez is nagyon
megdrágult. Beszéltünk ugyanakkor a cég másik dolgozójával
is, aki szerint már egy éve nem
árulnak a telepen tüzelőt.

Körkérdésünkből
kiderült,
hogy a vevők akár
négyszer annyi fát is
rendelnek, mint 2020ban és 2021-ben, ám a
felvásárlási hullám
nem az utóbbi két
hétben kezdődött:
már áprilisban nőtt a
kereslet, amikor egyértelművé vált, hogy
az orosz–ukrán háború következményeként nagyon megdrágulhat idén a
jellemzően Oroszországból importált
földgáz és a kőolaj.
Klíma és kandalló
A tűzifaláz a kandallókészítőket
sem hagyta hidegen. „Egy hete
állandóan csörög a telefon,
elképesztő mennyiségű megrendelés érkezik, ezt már nem
tudjuk követni” – mondta az Érdi
Újságnak Zsuzsanna, a Kandallókirály nevű cég munkatársa. „Ha
csak tíz kandallót tudunk építeni

megadott határidőn belül, hiába
is vállalnánk harmincat” – tette
hozzá. A túlterheltség miatt a
vállalkozásnál az kisebb munkákat – szervizelést, kisebb javításokat – is vissza kell mondaniuk,
csak nagy megbízásokra jut idő
és energia.
Óriásra nőtt a klímaberendezések iránti kereslet is Érden,
különösen azután, hogy kiderült:
a kezdeti hírekkel ellentétben
mégsem lesz annyira drága az
átlagfogyasztás feletti áram,
ráadásul a H-tarifa változatlan
marad. „Alighogy ez elterjedt,
egy nap alatt valóságos megrendeléscunamit kaptunk” – mondta Mikóczi Károly, az érdi Build
Air Klíma Kft. ügyvezetője. Mikóczi szerint a légkondicionálók
mellett a hőszivattyús típusokat
is sokan keresik.

A városi matek szerint
ráfizetünk
A rezsicsökkentés visszavágása
az érdi lakosság nagy részének
komoly érvágást jelenthet.
Pontos adatok ugyan nincsenek
arról, hogy ki milyen fűtési rendszert használ, hogyan szigetelte
otthonát és mennyire takarékoskodik, Érd településszerkezeti
adottságai azonban magában is
árulkodóak.
„Városunkban 26 607 lakás
céljára szolgáló épületet tartunk
nyilván. Ezek nagy többsége
családi ház (21 143), és van 4917
többlakásos lakóépület is. A
maradék 547 épület üdülő” –
mondta kérdésünkre László

Ferenc, a Polgármesteri Hivatal
kommunikációs vezetője.
Mint megtudtuk, az érdi házak
átlagos nagysága 109 négyzetméter, a lakásoké 76 négyzetméter. A KSH 78 négyzetméterben határozza meg az országos
átlagot, a helyi házak 43 százaléka tehát az átlagosnál nagyobb
alapterületű. „Ez arra utal, hogy
sokan a kormány által meghatározott, rezsicsökkentett áram(210 kWh/hó) és gázmennyiség
(144 köbméter/hó) felett fognak
fogyasztani” – mutatott rá László
Ferenc.

Érd már most
csődhelyzetben van?
A rezsicsökkentés visszavágása
nem csak a lakosságot érinti
– az önkormányzat is szorult
helyzetben van. A helyi iparűzési adó felének és a gépjárműadó
egészének elvonása, a szolidaritásiadó-kötelezettség már
évekkel ezelőtt megcsapolta a
kasszát; újabb súlyos csapást
jelent, hogy idén augusztustól
az önkormányzatok is kiesnek a
rezsicsökkentés haszonélvezői
köréből. Az energiaköltségek
megugrása csak a következő
félévben 350-380 millliós pluszkiadást jelent Érdnek, ebből 54
millió forintot tesz ki a bölcsődék, a szociális gondozóközpont, a könyvtár, a múzeum és
a művelődési ház fenntartása.
Fél év alatt közel százmilliós kiesés várható az Érdi KözterületFenntartó Intézmény büdzséjében is – sorolta kérdésünkre

a várható pluszterheket az
önkormányzat kommunikációs
vezetője. A város ugyan kap
kormányzati HIPA-kompenzációt, ám még csak az idei évre
ígért összeg fele, 311 millió
forint érkezett meg a számlára.
Mindezzel együtt Érd tulajdonképpen csődhelyzetben van
– és ezt nem mi állítjuk, hanem
Gergely Bence, az önkormányzat sajtómunkatársa fogalmazott így. „Rendkívüli pénzügyi
támogatási igénnyel fordultunk
a Pénzügyminisztériumhoz, ez
jelenleg elbírálás alatt áll. Körülbelül 500 millió forint értékben
nem tudtuk teljesíteni az esedékes kifizetéseket, amelyeknek
egy része az előző fideszes
városvezetés hagyatéka” – írta
lapunknak Gergely.
Nincs ez másként országos
szinten sem: a kormány egyelőre
semmilyen ígéretet nem tett a
rezsicsökkentésből kieső városok terheinek kompenzálására
– tudtuk meg Gémesi Györgytől,
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökétől.
Gémesi felidézte, az önkormányzatok egy érdekegyeztető tanácson már kérték a kormányt:
tolja ki számukra december
közepéig a rezsicsökkentésből
történő kizárás dátumát, és hozzon létre kompenzációs alapot a
szigorítás miatt nehéz helyzetbe
kerülő települések számára. A
Belügyminisztérium továbbította a kérést a kormány felé,
válasz még nem érkezett.
Érd azért így is igyekszik segíteni a rászorulókon: az elmúlt
négy évben több mint ezer
alacsony jövedelmű lakónak
nyújtottak háztartásonként 4050 ezer forint értékű tűzifa- vagy
pénzbeli támogatást, és 350 érdi
polgár gázszámláját egyenlítették ki. A tüzelőtámogatást a
jelenlegi jogszabály szerint október 15. és április 15. között lehet
igényelni az önkormányzatnál.
Állami tűzifa-támogatásra az
érdiek nemigen számíthatnak: a
Belügyminisztérium évről évre
meghirdeti a mára 5 milliárdosra
növelt tüzelőpályázatot, de erre
csak az ötezerfősnél kisebb települések jelentkezhetnek.
Koncz Tamás
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JEGYZET

Kezdjetek el – másképp – élni!

Mihalicz Csilla

Mostanában úgy alakult, hogy igen sok időt és energiát kell fordítanom közlekedésre – vonattal, autóval,
kerékpárral és gyalog, Érd – Fonyód – Hévíz – Budapest
között. Ennek velejárójaként igencsak megnőtt a stresszszintem is: elérni, odaérni és közben életben maradni,
napi program lett. Nincs is ezzel baj, hiszen – hogy
Popper Péter hasonlatát idézzem arról, milyen lenne a
stresszmentes élet – ki akarná a földigiliszták eseménytelen napjait pergetni? Bár a „hómofiszomat” mindig
viszem a hátamon egy nehéz laptop formájában, azért
bőven van időm megfigyeléseket tenni.
Azt, hogy Magyarország előre megy (nem hátra),
nap mint nap megélem a vonaton. Csak egészen ritkán
megy hátrafelé, és ha a biztosítóberendezések is úgy
akarják, kiszámíthatóan érkezik. Mostanában ugyan
inkább nem, mint igen, de annak is lehet örülni, hogy
az utasmarasztaló füstösvas-szagú műbőr üléseket
fölváltotta a kék-sárga kockás plüss, fülhasogató fékcsikorgás helyett csendes suhogással gördül állomásról
állomásra – legalábbis a Flirt. A népek meg olyanok,
hogy ami jó, arra rákapnak. Így, legnagyobb meglepetésemre, a MÁV-ot mostanában olyankor is csak elvétve
szidják, amikor éppen lenne rá ok.
Múltkor is felszállok az egyik Fehérvárra tartó tömött
motorvonat szerelvényre, lehuppanok a közel s távol
egyetlen üres helyre, magam alá tuszkolom a kutyát,
hátam mögé a zsákom. Világos, hogy ebből nem lesz
„hómofisz”, na de sebaj… A közelemben inkább idősebb emberek – ezt onnan lehet azonnal tudni, hogy
nem temetkeznek a mobiltelefonjukba -, a kocsi távolabbi fele pedig láthatóan valamelyik strandra igyekszik, háromnapi hideg élelemmel és a gyerekszoba mozdítható
részével fölszerelkezve. Amelyik gyerek kezében nincs
valamilyen szüleitől kicsikart kütyü, az minden állomásnál megkérdezi, „mikor szállunk már le”.
Leszállni egyébként komoly mutatvány, hiszen – hétvége és jó idő lévén – aki éppen nem strandra igyekszik,
az a Velencei-tó körül biciklizne. Mivel a kerékpárszállításra kijelölt rész rég megtelt, a bringások oda nyo-

makodnak be, ahová még férnek. Épp utánam szállt
föl egy középkorú pár, talpig kerékpáros szettben,
eltorlaszolva a kijáratot.
„Hogy engedhetnek föl ennyi biciklist a vonatra
szombat délelőtt?! Hogyan fogok leszállni?” – húzza
közelebb magához tolikocsiját morogva egy idősebb
asszony, és a mellette ülő is megértően bólogat. „Úgy,
hogy előbb letoljuk a bringákat, ne tessék aggódni!”
– szól a kerékpáros férfi. – „Egyébként, megjegyzem,
nekünk is van jegyünk.” Az asszony nem enyhül, csak
morog tovább, erre a férfinek se kell több: „Én a nyugdíjasokat biztos nem engedném be délelőtt a boltokba.
Ők aztán mindig ráérnek” – mondja, valami távoli hatalmasságnak címezve szavait, aki esetleg el tudja intézni,
hogy a körülötte ülők (rajtam kívül láthatóan mindenki
nyugdíjas) az élet másik dimenziójában létezzenek.
A tolikocsis asszonyt se kell félteni. „Örüljenek, hogy
a MÁV ingyen szállítja a bicikliket!”
„Már mért szállítaná ingyen?! Jegyet azt adnak, csak
kocsit nem állítanak be többet.”
„Hát igen, mert nincs személyzet” – kel a MÁV
védelmére váratlanul az asszony. – „Láttam, erre a két
kocsira egy kalauz van. Ennyi biciklisnek ugyan hány
kocsi kéne?! Annyi a világon nincs!”
„Azt gondolja, hogy túl sok a biciklis? Szerintem
meg túl sok a nyugdíjas. Maradnának inkább otthon!”
– dohog a férfi. A vonat lassít, és Kápolnásnyéktől két
kerékpárossal és két tolikocsissal kevesebben megyünk
tovább.
Magamon is tapasztalom, hogy – diszkréten vagy
teli torokból, vérmérséklettől függően – valakit szidni
közlekedés közben elég eredményesen oldja a stresszt.
Nekem is kicsúszik a számon valami cifraság, ha valaki
veszélyesen előz vagy idegesítően cammog, és azzal
megkönnyebbülök, hogy jól megadtam neki. Akkor is
szoktam mindenfélét motyogni, ha bringázás közben
úgy húz el mellettem egy autó, hogy majdnem elsodor – ez mondjuk elég gyakori. Bár a rendszert szidni
mindig előremutató, azért ilyenkor mégsem egy kiadós
„orbánviktorozás” jön az ember szájára, hanem hogy
azt a konkrét rohadékot, azt bizony móresre tanítanám
(ha a 18 éves Astrámmal utolérném). Úgy általában az
„autósokat” anyázni, miközben épp a közúton evickélek, nem túl értelmes dolog. Bevallom, engem az
is mindig meglep, amikor általában „a bringásokat”
vagy „a nyugdíjasokat” ócsárolják, hisz minden csoportban van ilyen is, olyan is, ráadásul én is „bringás”
vagyok, máskor meg „gyalogos” vagy „autós” – és
leszek előbb-utóbb (remélem!) nyugdíjas is. Persze
azért nagyot könnyít a stresszoldásban, ha az elkövető
valami méltán szidható csoporthoz tartozik, például
„dzsippes”, vagy „audis”, „maffiózó” vagy „plázacica”.

Olyankor aztán nincs kímélet – ők lakolnak minden
„autós” vétkéért.
Érdekes, hogy mostanában mintha a l’art pour l’art
bűnbakkeresők szájára is gyakrabban tolulna a „bringások” gyűjtőnév. Különösen egy általam mélyen
tisztelt tudós éles kirohanásán lepődtem meg – az írása
egyébként arról szólt, hogyan lett ismét agrárbárók hitbizománya a magyar vidék, kormánypárti és ellenzéki
oldali támogatással. „Karácsony Gergely meghökkenne
– írja váratlan fordulattal –, hogy az emberek többsége
miként vélekedik az eltúlzott bicikli- és rollerpártolásáról, és a kutyások réme is ez a két csoport, akik szinte
semmilyen közlekedési szabályt nem tartanak be.
Polgári perben követelheti a kár megtérítését – mondta
a rendőr egy totálkáros autó tulajdonosának, aki az elé
hajtott biciklis (aki gyorsan elszelelt) elgázolása helyett
az oszlopot választotta.”
Bevallom, én inkább a közúton halálra gázolt kerékpárosokról szóló hírekre szoktam felkapni a fejem, bár
jómagam is gyakran tapasztalom, hogy sokan az említett
két „rémcsoportból” mennyire pofátlanul közlekednek.
Azt is érzem, milyen nagy a kísértés, hogy szabálytalankodj, ha egyébként a közúton folyton te vagy hátrányban, mert a lámpákat is, az átkelőket is az autózás tempójához szabják, téged legfeljebb egy aszfaltra festett
megkopott piktogram hivatott segíteni. (Elég bátor
vagyok, de azért ezt a „támogatást” például a Margit híd
szélső sávjában nem merném igénybe venni.) Persze a
kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is érdekük, hogy a
forgalom haladjon, de a városok akkor lennének élhetők,
ha minél többen választanák a közösségi közlekedést,
vagy járnának kerékpárral, illetve gyalog. Különösen igaz
az élhetetlenség Érdre, ahol – némelyik környéken – a
három fenntartható közlekedési mód minimálfeltételei
is hiányoznak: se út, se busz, se járda, se parkolóhely,
se biztonságos kerékpártámasz. (Én bizony Érd alsófelsőnél és Érdligetnél inkább a rácsokra aggatom a
biciklimet, jobb lehetőség híján.) Úgyhogy amikor a
városi közlekedésért felelős szervek azzal próbálkoznak,
miként lehetne az elszabadult kétkerekezőket – elsősorban az elektromos rollerekkel a járdákon száguldozókat – szabályozással keretek közt tartani, akkor ezzel
párhuzamosan arra is gondolhatnának, miként lehetne a
„mikromobilitással” elszántan próbálkozók közlekedését is biztonságosabbá tenni. Egyelőre Magyarországon
azt látni, hogy a minél olcsóbban minél tovább autózni
kívánók érdekeinek rendel alá minden egyéb szempontot a kormány. Ennek valójában még azok sem kedvezményezettjei, akik örülnek neki, hiszen végső soron
mindannyian megfizetjük az árát, ha nem is a benzinkutaknál. Ha az egyre inkább elszabaduló válságot valaki
is komolyan venné, akkor az ismét éledő „sorosozás”
és a háborús bűnök relativizálása helyett arról beszélne,
hogy kezdjünk végre másképp élni, és – többek között –
másképp közlekedni, mint eddig.

A gazdasági növekedés hatalmas volt az elmúlt
évtizedekben, és mi ettől már jelentős mértékben
függünk. Gelencsér András vegyész-légkörkutató
szerint másfajta közgazdasági modellben kellene
gondolkodnunk. A szakember az LMP vendégeként
tartott előadást Érden július 18-án.
„Húsz éven belül katasztrófa várható. Nagyon sokan látják ezt a
tudományos világban, és nagyon
kevesen a politikában és a gazdaságban. Pedig az, hogy a Föld
zárt rendszer, és szinte kifogytak
a nyersanyagaink, nagyon kön�nyen belátható. (...) A féktelen
növekedés és jólét legkésőbb
2040-ig véget ér, a modern
civilizáció súlyos válságba kerül.
A mostani háború világossá tette,
hogy itt erőforrásválság lesz”

– június eleji interjújában fogalmazott így Gelencsér András, a
Pannon Egyetem rektora a 24.hunak. A vegyész-légkörkutató
múlt hétfőn az LMP meghívására
Érden tartott előadást. Előtte az
Érdi Televíziónak adott interjút,
hangsúlyozva: a nagy rendszerek
mindig sérülékenyek, és a Covid,
illetve a háború olyan ellátási láncokat szakított meg, amelyek ezt
a rendszert megbillentették.
Környezetünk védelme érde-

kében a vészharangokat már
évtizedekkel ezelőtt megkongatták, mégsem akarjuk meghallani. „A kényelemről nehezen
mondunk le. Az elmúlt évtizedekben jelentős ívű fejlődést
éltünk át, és a politikusoknak
nagyon nehéz a kialakult jólétet
leépíteni, vagyis visszavonulót
fújni” – hangsúlyozta.
„Az, hogy a jóléti társadalmat
áttranszformáljuk egy másfajta, működő modellre, ebben
a léptékben nem lehetséges.
Ha változtatunk a társadalom
működésén, olyan új megoldásokat fejlesztünk, amelyekkel az
erőforrások felhasználását csökkentjük, annak van létjogosultsága. Hogy a mostani társadalmat
lekottázzuk ugyanúgy, annak
nincs.”

FOTÓ: GÁRDOS ATTILA

„Nehéz a kialakult jólétet leépíteni”

„Óriási energiafüggőségben
élünk. A fosszilis energiafelhasználás aránya 80 százalékos. Ezt
gyorsan megváltoztatni nem
lehet, és az alternatíváknak is nagyon komoly ökológiai lábnyoma és kockázata van. Remélem,
nem következik be a társadalmi
összeomlás: elég magasan van a

jóléti szint ahhoz, hogyha lejjebb
is kell adni, még mindig méltó
színvonalon élhetünk. Végig kell
gondolnunk, mi az, ami felesleges az életünkben, mi nélkül
lennénk akár boldogabbak is,
és próbáljuk meg a mindennapi
életünkben érvényesíteni.”
Ádám K.
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„Ez az egyik legjobb művésztelep,
ami most létezik”

„A művészek a társadalomban
zajló változások lakmuszpapírjai.
Aki végigmegy a műtermeken,
láthatja, hogy a jelenlegi helyzet,
a szomszédságunkban zajló
háború, akár ha rejtetten is, de
előjön. A művészek ezt az érzékenységük okán kikerülni nem
tudják” – fogalmazott Eőry Emil
szobrász- és festőművész az Érdi
Művésztelep nyílt napján.
A művész három képet készített, ezek egyike a háborúhoz
kapcsolódik. „Egy őrtornyot
látunk, a szemét, ahogy figyel, a
háttérben pedig a tüzet, lentről,
ahogy hamuvá, semmivé válik”

– mutatta. Tizenhárom alkotót
– köztük érdieket – hívtak meg
az művésztelepre, amit két év
kihagyás után rendeztek meg,
ezúttal a Bolyai iskola Alsó utcai
épületében (más esztendőkben
a művésztelepet az Erzsébet
utcában rendezik, most a nyári
tábor miatt változott a helyszín).
Tematika az idén nem volt, a művészek július 10-étől két héten át
szabadon alkothattak a tantermekből műtermekké alakított
helyiségekben.
„Ugyanolyan dolgos volt ez a
művésztelep, mint az előzőek.
Az elmúlt két év a pandémia

FOTÓ: BALOGH ALEX

Két év kihagyás után rendezték meg az Érdi Művésztelepet, amelyre nem csak helyi festők kaptak meghívást. A programnak rangja van a művészek között,
a kész alkotásokból kiállítás is nyílik majd a télen.
A vásznakon az ukrán háború, illetve a jelenünk is
visszaköszön.

miatt kimaradt – ezért egy kicsit
kiestünk a megszokott ritmusból. Ilyenkor mintha hirtelen újra
kellene kezdeni, holott ez a művésztelep már több mint tíz éve
működik, a résztvevők jórésze
az indulástól fogva együtt van” –
jegyezte meg Eőry Emil, aki egy,
általa már korábban feldolgozott
témához is hozzányúlt a két hét
alatt: megfestette az utolsó vacsora asztalát. „Nagyon sok festő
feldolgozta ezt a témát. Nálam
a fehér abrosz látható – azaz
még a felkészülésnél tartunk.
De az is lehet, hogy már vége a
vacsorának. A harmadik képem
két ember egymáshoz tartozását
jeleníti meg” – tette hozzá.

Székács Zoltán festőművész is
visszajáró vendég. „Nyolc munkával lettem kész. Sok művésztelepen voltam az elmúlt évek alatt;
az érdi nagyon más. Ezen nagyon
komoly kvalitásos művészgárda
vesz részt, ami fémjelzi az egész
művésztelepet. Nagyon sok igazi
mű készül ez alatt a két hét alatt.
Ez az egyik legjobb művésztelep,
ami most létezik” – hangsúlyozta Székács Zoltán, aki úgy látja:
minden résztvevő hat a másikra.
„Figyeljük, hogy mit csinálnak a
többiek. Naponta átmegyünk a
többi műterembe. Látni a másik
munkáját, azt, hogy valaki már
elkészült egy-egy festménnyel,
illetve hogy másként dolgozik,

inspirálja az embert” – hangsúlyozta. A festményeket nemcsak
a művésztelep festői, hanem a
nagyközönség is megtekinthette
július 22-én, a nyílt napon, és természetesen a művészekkel is találkozhattak, beszélgethettek az
Alsó utcai iskola osztályteremből
átalakított műtermeiben, illetve
a múzeumkertben tartott késő
délutáni pikniken.
Aki elmulasztotta a nyílt napot, de kíváncsi az Érden készült
alkotásokra, az Érdi Galéria kiállításán találkozhat majd velük – a
résztvevők két-két festményét
bemutató tárlatot télen rendezik
majd.
Ádám Katalin

Manapság reneszánszát
éli a míves kézimunka. És
nemcsak arra van igény,
hogy megvásároljuk,
hanem arra is, hogy elkészítsük – ezt pedig lehet
elég korán elkezdeni.
Huszonöt éve foglalkozik gyermekek táboroztatásával Tamaskáné Jakab Margit iparművész.
A gyerekek elsajátíthatják tőle a
szövés, fonás, batikolás és egyéb
kézműves mesterségek alapjait
az érdligeti műhelyben. Emellett
népi játékokkal is megismerkednek, és együtt sütnek-főznek.
„Az ötnapos nyári táborok
mellett háromnapos foglalkozásokat is szervezek, több
turnusban. A tábor tematikája
szorosabb: szövés, batikolás,
kenyér és kürtőskalács sütése

mindig szerepel a programban,
ahogy a fonás is – ez utóbbi
tudásra biztos, hogy szükségük
lesz az életben. A háromnaposoknál egyeztetünk előre, ki mit
szeretne. Két nagyobb kislány
például horgolást akart tanulni,
nekik erre lehetőségük is van,
míg a picikkel – van most köztük
nyolcéves is – mással foglalkozunk” – mutatott körbe Margit,
aki az árnyékos, hangulatos
hátsó kertben munkálkodott
az öt gyerekkel: a kicsikkel épp
a növénybatikolást készítették
elő, a két nagy horgolt. Margit
megmutatta a már elkészült
alkotásokat is:
„A gyerekek nagyon szeretik
a Mufurcot: pólóanyagból varrtunk zsákocskát és kitömtük.
Virágtündért is készítettünk,
rongyból. A pompon mindig
nagy sláger, és a növénybatikolás is érdekli a kisebbeket: megtanulják, hogy lehet a levelekből

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

úgy kikalapálni a festéket, hogy
rajta maradjon az anyagon” –
tette hozzá az iparművész, akitől megtudtuk azt is: újrahasznosított anyagokkal dolgoznak,
azaz használt, régi textíliákba
lehelnek új életet. „Hálás vagyok
az érdieknek azért, mert elhoz-

zák a régi pulóvereiket, pólóikat.
Sokan csak a műanyag és a papír
újrahasznosításával foglalkoznak, de meg merem kockáztatni:
a használt ruhák felhasználása
ugyanilyen fontos.”
Margit a nyár folyamán
még rendez kézműves napo-

kat, augusztusban megtartja
hagyományos szövőtáborát a
felnőtteknek, szeptember első
hetében pedig újraindulnak a
foglalkozások a lakótelepi klubövezetben. „Minden szerdán
szövünk, csütörtökön a vegyes
kézimunkával foglalkozunk, és
havonta egyszer szombatonként
is találkozunk. Huszonöt éve
már, hogy elindult a szövőszakkör, munkáinkból novemberben
kiállítás is nyílik a Szepesben.”
És hogy miért jó kézimunkázni? Erre Margit unokája, a
tizenhat éves Veronika – aki
épp horgolni tanul – adta meg a
választ: mert eltereli a gondolatokat a mindennapok nehézségeiről, és nagyon jó ajándék a
családtagoknak, barátoknak is.
Nem beszélve arról, mennyire
jobb érzés egy saját magunk
által szőtt szőnyegen járni, mint
a boltban vásárolton…
Á. K.

Főszerkesztő: Kövesdi Péter (kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu) • Felelős szerkesztő: Kling József (kling.jozsef@erdmediacentrum.hu) • Szerkesztőség: 2030 Érd, Diósdi út
14. (Bejárat a Mária utca felől) • Tel.: +36 23 330 156 • e-mail: szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu • Kiadja: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft., 2030 Érd, Budai út 1618. Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 14.(Bejárat a Mária utca felől). Személyesen: hétfőn 9-13 óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36 20 911 6813 (Rátky
Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@erdmediacentrum.hu • Felelős kiadó: Kövesdi Péter ügyvezető • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Layout: Tiszai Szilárd • Tördelőszerkesztő:
Zsemberi Timea • A lap ingyenes, megjelenik 25 000 példányban • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
ISSN 0866-6245 • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

FOTÓ: ÁDÁM KATALIN

Kézzel, szívvel, lélekkel

6

| 2022. július 26.

MESTERSÉGEM CÍMERE

A kulcsember

Kisgyerekként a háborút is
megtapasztalta. Hogyan éltek
édesanyjával az akkori Érden?
A háború alatt apám katona
volt, nagyon nehéz időszak
volt ez anyámnak. A szomszédasszonyok is egyedül voltak,
összefogtak, egymást segítették.
A háború előtt apám katonai
ruhákat, zubbonyokat, nadrágokat is varrt, bálákban hozták az
anyagokat szekérrel, a háború
alatt anyám folytatta, ő varrt
tovább, ezzel kereste a kenyerünket. 1945-ben apám hazajött,
hála istennek egészségesen.
Egyszer elmentünk Csepelre a
rokonokhoz. Hazafelé, a ligeti
állomásról jövet édesapám valakivel beszélgetett, én lemaradtam, a kerítés mellett volt egy
nagy gödör, amiben megláttam
valami érdekeset. Olyan volt,
mint a kalauzok sípja, csak volt
rajta egy karika, amit sehogyan
sem tudtam kiszedni. Amikor hazaértünk, megmutattam apunak,
ő próbálta kihúzni, a síp hirtelen

elkezdett sisteregni, apu eldobta, mire fölrobbant. Én könnyebben megúsztam, kaptam néhány
kisebb szilánkot, de anyámnak,
aki épp abban a pillanatban
csatlakozott hozzánk, a lábfeje
komolyan megsérült. Akkor a
Riminyáki úton volt egy kis orvosi rendelő, oda vittük, hetekig
gyógyították. Gonoszság, hogy
gyerekjátékba rejtettek robbanóanyagot. Hallottam olyat is, hogy
a játék baba robbant fel egy
kislány kezében. Ha nekem sikerül ott kihúznom azt a karikát, ki
tudja, mi történt volna.
Már gyermekkorában is
érdeklődött a különböző
szerkezetek iránt, édesapjától kapta az indíttatást?
Nem egészen. Édesapám szabó
volt, szerette volna, ha én is az

leszek. Abban az időben, a ’70-es
években még nagyon jól jövedelmezett ez a szakma, utána jött
a kínai piac, ami mindent tönkre
tett. Nekem gyerekkorom óta
a fúrás-faragás volt a szenvedélyem. Édesapám vállalkozó
volt, az Ipartestület tagja, azt
tanácsolta, én is próbáljam meg
a vállalkozói létet. Az Ipartestület régen nagyon jó volt,
összekovácsolta a vállalkozókat.
Voltak rendezvények, buszkirándulások, barátságok alakultak,
segítettünk egymásnak. Azóta
mindez megszűnt, nagyon sajnálom. A székházba a tankerület
költözött, azt az épületet még
az apámék generációja építette, dobta rá össze a pénzt. Az
iparkamarai tagság kötelező, azt
fizetni kell, ötezer forint évente,
nem nagy összeg, de azért semmit nem kapunk.
A ’70-es évek elején én is kiváltottam az iparengedélyt lakatos
szakmában. De ez a szakma
olyan, hogy télen nem műkö-

dött, nyáron vannak megrendelések, kerítések, kapuk, rácsok,
ősztől viszont már nem rendelnek efféléket, viszont tavaszig is
meg kellett élni valamiből. A Topoly utcában nyílt egy központi
műhely, ami a megyei politechnikai iskoláknak segédanyagokat
gyártott és szállított, pl. léceket,
szögeket. Ott dolgoztam ’80-ig,
másodállásban megtartottam a
vállalkozást is. A polgármesteri
hivatallal szemben voltak pavilonok, könyves, virágos, mellettük
meg én építettem egyet. Kulcsmásolás, zárjavítás, öngyújtó
töltés és szelepelés volt a profilom, én voltam az egyedüli akkor
még a városban. Nem volt ám
eldobható öngyújtó. Aki külföldről hozott valami szép darabot,
megbecsülte, megjavíttatta,
újratöltette. A sógorom Baján

lakott, ő ott volt kulcsmásoló,
biztatott, hogy vágjak bele, mert
ott jól megy. Itt is volt rá igény,
akkoriban épült a lakótelep.
Vállaltam zár-elsősegélynyújtást
is, sokan hálásak voltak, elvesztették vagy beletörték a kulcsot
a zárba, nem tudtak bemenni az
otthonukba, engem hívtak. Történt egyszer, hogy egy házaspár,
akik 200 km-re voltak nyaralni,
amikor este 10-kor hazaértek,
vették észre, hogy a kulcsokat
ott felejtették. Beengedtem
őket a lakásukba. Sok autósnak
is segítettem, akik az autóban
hagyták a kulcsot, becsapták az
ajtót, az bezáródott, és nem tudták kinyitni. Akkor még Zsigulik,
Trabantok voltak, magamnak
kellett rájönni, hogy lehet kinyitni őket. A modernebb autókat
már nehezebb, de azt is meg
lehet oldani. Ha nem létezett
szerszám, azt megterveztem,
megcsináltam magamnak. Marógépet, kulcsmásoló gépet nem
igen lehetett kapni, külföldről
hozták be, megengedték, hogy
lerajzoljam, a famintákat megcsináltam, és a régi kollégákkal
a gyárban megcsináltattam. A
régebbi kulcsmásoló gépeket
mind én csináltam vagy csináltattam. Ennek az is az előnye,
hogy minden csínját-bínját megismertem, például, hogy lehet
a kopott kulcsból erősebbet
másolni. A városrendezés miatt
le kellett bontani a pavilonokat,
ami teljesen jogos volt, hiszen
rontotta a tér összképét. De
engem a jó isten mindig megsegített. A pavilont, ahol 25 évig
dolgoztam, el kellett hagyni, a
kiadó üzletek bérleti díja olyan
magas volt, hogy nem tudtam
volna kitermelni. Ez a helyiség
a tsz-é volt, akkor szabadult fel,
azóta is bérlem.
A Kálvin téri pici műhelyben az
egyik fiával dolgozik. A szolgáltatások palettája bővült, és
családi vállalkozás lett.
A fiam, akivel együtt vagyunk a
műhelyben, a nagypapa unszolására szabó lett, de az már
nagyon nem ment, így magam
mellé vettem, tetszett is neki,
így vagyunk most együtt. A
szolgáltatásainkat bővítettük
a zárakkal, klincsekkel, barkácsárukkal is, mert a kulcsosok
megszaporodtak Érden. Régen
vagyok a szakmában, tudom,
mit keresnek az emberek, alkalmazkodunk az igényekhez, a kereslethez. Sokoldalúak vagyunk,
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Mindannyian igénybe vesszük a vállalkozók szolgáltatásait, de nem mindegy, hogy
milyen minőséget, milyen áron kapunk meg. A tisztességes, szolid árakon dolgozó
mesterembereket megbecsüljünk, szeretjük, hűségesen kitartunk mellettük. Főleg
akkor, ha már ötven éve áll a városlakók szolgálatában. De vajon ismerjük-e őket,
tudjuk, milyen gondokkal küzdöttek, hogyan nyerték el ügyfeleik bizalmát? Ebben
a beszélgetésben megpróbálok ezekre a kérdésekre választ kapni. Beszélgetőtársam Simon Miklós, vagy ahogy talán mindenki ismeri városunkban: Miklós
bácsi, a kulcsosember.

Névjegy
Nem ismer lehetetlent,
mindenkinek segít, mindent
megold. Születésétől, 1939 óta
él Érden, szülei a Tárnoki úton
laktak, iskolába az első két évet
Érdligeten járta, majd a zárdában folytatta, aztán bekerült
Budapestre, a Magyar Optikai
Művekhez mint ipari tanuló,
1952-ben végzett. 1959-ben
besorozták katonának. Később
a mellette lévő ipari iskolában
volt oktató, műszerészeket és
lakatosokat tanított. Egyedüli
gyermek volt, ma már két fiától
négy kislányunokája van és
egyéves kislány a dédunoka
is. Felesége körzeti nővér volt
a ligeti rendelőben, 60 éve
házasok.
úgy érzem, hogy az ügyfeleink
szeretnek is, tisztelnek is bennünket. Sokan jönnek úgy, hogy
valamit akarnak, de nem igazán
tudják, hogy mit. Igyekszünk kitalálni, és mindenkinek segíteni.
Az árakat is igyekszünk kedvezően alakítani, mindenkinek fontos
a pénz.
Édesapámmal is együtt
építettünk családi házat Érdligeten, most a nagyobbik
fiammal lakunk együtt. A családi
vállalkozásba mindkét fiam és
a menyeim is besegítenek, ők

gravíroznak sportrendezvényre
érmeket, serlegeket, kutyabilétákat, névtáblákat, tollakat vagy
amire szükség van, a másik fiam
késeket élez. A bonyolultabb
páncélajtók, autók záraihoz is tudunk kulcsot készíteni, pihenésképpen este ezeket bütykölöm,
nagyon pepecsmunka, de van
hozzá türelmem. Vannak zsiványok, akik egy csavarhúzóval
próbálják feltörni az autót, nem
sikerül, de a zárat tönkretették,
azt én megjavítom. Sokan szeretnék, ha egy kulccsal működne
az ajtózár és az indító, vagy ha
nagy a ház, sok kulcs kell, igény
van rá, hogy egy kulcs nyisson
minden ajtót, azt is megoldom.
Huszonhárom éve nyugdíjas,
83 éves, mégis itt van egész
nap a boltban, autót vezet, kiszolgálja az ügyfeleket. Nem
akar pihenni?
A nyugdíj kevés, de meglennénk.
A pénz is jól jön, de nem azért
csinálom. Szeretek dolgozni,
amíg bírom, nem akarom abbahagyni. A munkám a hobbim is,
szeretettel csinálom, mindig érdekelt, mi hogy működik, miért
úgy. Ha nem értem, szétszedem,
majd összerakom. A munka az,
ami megőrzött ilyen kondícióban.
Bartos Csilla
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Megtaláltuk Érd legrégebbi újságosát

Sosem felejtem el 1995 novemberét. Először jártam Érden,
először ültem szappantartóban.
Egy köhögő Trabant kombival
hordtam ki az Érdi Újságot. A
kormányból kinövő sebességváltó ugyanolyan ismeretlen
volt számomra, mint maga a
város. A Trabantot és a melót is
kölcsönbe kaptam, egy barátomat helyettesítettem. Mindig
éhes egyetemistaként jól jött
a kis plusz pénz. A város utcái
olyan vigasztalanok voltak, hogy
simán lehettek volna valamelyik
Cormac McCarthy disztópia
díszletei.
Akkor még nem létezett GPS,
úgyhogy képzelhetik, milyen
nehezen találtam meg a Diósdi
út 114. alatt a V+V kereskedést
egy szakadt, napszítta Érd térkép segítségével. A szimpatikus
hölgynek átadtam a köteg újságot, és már robogtam is tovább.
Ez volt aznap az utolsó állomás.
Megfogadtam, hogy Érdet a jövőben messze elkerülöm, nincs
az a pénz, amiért visszajönnék.
Ehhez képest momentán épp
14 éve élek a városban, ráadásul
két és fél éve az Érdi Újság felelős szerkesztőjeként igyekszem
kollégáimmal és a városvezetéssel együtt valami maradandót
letenni a város asztalára.
Viktóri Lászlóné Mária most
is ugyanolyan kedves, mint 27
évvel ezelőtt. Akkori találkozásunkat nem emlegetem föl neki,
legyen számára meglepetés,
amikor ezt a cikket olvassa. (A
sors útjai kifürkészhetetlenek,
ahogy a költő mondja.)
Csak most tudom meg, hogy
az üzletet mindössze két évvel
korábban, 1993. április 1-jén
nyitották a házuk garázsában,
és ahogy Mária mondja, nem
áprilisi tréfának szánták. Hogy
tényleg nem vicc volt, abból
is kiderül, hogy immár 29 éve
képes talpon maradni, másrészt
a létrejöttét sem éppen vidám
körülmények generálták. Mária
férje korábban busz- és teherautó-sofőrként kereste a kenyerét.
Akkoriban ezek a járművek még
nem voltak légrugósak, a rázkódástól pedig nem ritkán gerinc
sérvet kaptak a volán mögött
ülők. Mária férjénél ráadásul
benne volt a pakliban, hogy a
sérv kizáródhat, tehát azonnal
abba kellett hagynia a szakmát.
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Közel harminc éve
működik ugyanazon a
helyen, a Diósdi út 114.
alatt, egy garázsból
kialakított üzletben.
Viktóri Lászlóné Máriától pár régi sztori felelevenítése mellett azt
is megtudtuk, milyen
nyomtatott sajtóért hajlandók manapság pénzt
adni az emberek.

Megváltozott munkaképességű
lett, bár akkoriban ezt a szóösszetételt talán még nem is
ismerték. Egy szintén V betűs
barátjuk segítségével közös vállalkozásban nyitották meg a V+V
kereskedést. Az első pillanattól
kezdve lehetett náluk újságot
kapni, de akkor még nem ez volt
a fő profiljuk. Akkoriban indult
Érd matávosítása, úgyhogy –
megérezve az idők szavát – árultak telefont, tévékészüléket,
rádiót, faxot, de még kapát is. A
másik V betűs kolléga tanár volt,
az ő révén tanszercsomagokat
állítottak össze és érétékesítettek a közeli iskolának.

„Akkor
négyszáz
tanszercsomagot csináltunk a
800 fős iskolának,
most éves szinten alig
adok el kettő-hármat”
– mondja Mária, de
nem panaszképpen,
csupán tényként,
hiszen a multikkal sem
a tévékészülékek, sem
a spirálfüzetek terén
nem tudtak versenyezni.
Egy ideig árultak dohányárut
is, annak meg a trafikmutyi tett
be 2013-ban. A férje 2014-ben halt
meg, Mária szerint nem tudta
feldolgozni, hogy harmadára
csökkent a forgalmuk. Azóta
egyedül vezeti az üzletet, amely

egyértelműen elújságosodott,
sőt momentán kijelenthetjük,
tényleg Érd legrégebbi, független
újságosaként tarthatjuk számon,
ugyanis nem tartozik egyetlen
hálózathoz sem, saját vállalkozásként küzd az életben maradásért.
Nyilván voltak anno régebbi újságosok a városban, de ők egyrészt
nem húzták idáig, másrészt a legtöbbjük, akikről Mária egyáltalán
tud, profilt váltott. A boltocska
tagadhatatlanul megőrzött valamit a régi idők feelingjéből. Ezt a
régi lángot táplálja az a cirka 60
törzsvevő, akik makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy naponta,
hetente betérjenek ide, és pár
perc beszélgetéssel fűszerezve
kézbe vehessék nyomdafestékillatú kedvenc lapjaikat. Mária
kuncsaftjai közül a leghűségesebb a nyitás napjától, 29 éve
itt veszi az újságot. Valamikor
száznál is többen voltak a törzsvevők, de a számuk napról napra
csökken. Van, aki már anyagilag
nem engedheti meg magának a
nyomtatott sajtót, mások, mivel
az idősebb generációhoz tartoznak, meghalnak.
A választék így is elég gazdag. A gasztromagazinoktól a
politikai lapokon keresztül az
Új Emberig van itt minden, amit
alapvetően a vevőkör igényei és
a Lapker alakít. Gondolom, önök
is kíváncsiak, melyik újságból
adja el Mária a legtöbbet:
„A keresztrejtvény örök,
az mindig nagyon kapós volt.
Vannak vevőim, akik ritkábban
járnak ide, de mielőtt elmennek
nyaralni, keresztrejtvényből
biztosan feltankolnak. Van, aki
ezzel tartja karban a szellemi
frissességét.”

A politikai
lapok iránti
érdeklődés
mindkét oldalon egyformán megcsappant.
Persze ebben szerepe
van annak is, hogy a
szabad sajtóorgánumok számát a kormány igencsak megnyirbálta.
Néhányan még hősiesen kitartanak a Népszava vagy a Magyar
Nemzet mellett. Máriától olyan
műhelytitkokat is megtudok,
hogy például a 168 Óra néhány
fix vevője azért mondott le a
lapról, mert az újság az utóbbi
időben átállt kisebb betűtípusra,
ők viszont azt már nem tudják
elolvasni.
A keresztrejtvény után – nem
meglepetés – a pletykalapok
mennek a legjobban. Régen a
sportújságból adták el a legtöbbet, most a sor végén kullog.
Szerelmes füzetekből is akad
felhozatal. Jelenleg két törzsvevője van a műfajra.
„Nők?”
„Igen.”
„Vett valaha férfi szerelmes
füzetet?””
„Régen volt egy férfi vevőm,
aki rendszeresen vásárolta, aztán felhagyott vele, valószínűleg
már túl drágának találta.”
Anno szexújságokat is árultak,
volt is rá kereslet, ki pironkodva,
napilapokba bugyolálva vitte a
pénztárhoz, ki meg rezzenéste-

len arccal abszolválta a vásárlást.
Meséli Mária: „Egyszer bejött
három fiatalember, kért 20 db
rajzlapot. Mire a férjem leszámolta a rajzlapokat, 30 ezer
forint értékben tűnt el szexlap.”
Pár napra rá két férfi ugyanabban a sarokban időzött el
hosszan. Az esetből tanulva
Mária le nem vette róluk a szemét, sőt már zavaróan fixírozta
őket. „Azok hirtelen lekaptak
egy Playboyt a polcról, letették a
pultra, gyorsan beütöttem, odatettem a blokkot, majd ugyanabban a pillanatban elővették az
igazolványukat, hogy a NAV-tól
jöttek, és próbavásárolnak.”
Azóta ezt az újságtípust száműzték a boltból, mondván, közel
az iskola. A Lapker sem erőlteti.
Mária számos sztorit tudna
még mesélni az elmúlt közel
harminc évből, az egész újságot
teleírhatnám velük, de itt és most
el kell varrnom a történetek
szálát.
Még annyit elárulok, hogy
Máriának két fia van, egyikük kamionsofőr lévén az apai tradíció
folytatója (szerencsére ma már
megfelelő a járművek rugózása),
másikuk kertészmérnök. Négy
unoka boldog és büszke nagymamájaként Mária minden nap
szorgalmasan kinyitja boltját,
újratölti a törzsvevők dossziéit
az aktuális újságokkal. Még hétvégén délelőtt is betérhetünk
ide olvasnivalóért. Érd legrégebbi újságosánál természetesen
lapunk is megtalálható, az Érdi
Újság egyik legbiztosabb lelőhelye, ajánlom minden kedves
olvasónk figyelmébe.
Kling József
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Hajdan az érdi Duna-part nem a rekreáció színtere volt – munkát
és kenyeret adott sokaknak. Volt idő, mikor huszonöt vízimalom
őrölte a környék gabonáját. A molnármesterség megbecsült szakma volt, míg a magánszektort el nem törölték. A Beliczay-szigeten
szabadtéri kiállítás mutatja be az érdi malmok történetét, mi pedig
megkerestük az egyik utolsó molnár leányát, meséljen a tragikus
véget ért Gyurcsek-malomról.
1722-ben az érdi Duna-szakaszon három
hajómalom működött, 150 évvel később
huszonöt, az I. világháború után ismét
csak három. A hajómalom két fából
ácsolt hajón nyugvó malomszerkezet,
amely az őrlésre legalkalmasabb vízáramlatot keresve bármely folyószakaszon lehorgonyozhatott. Az őrlőszerkezetet a nagyobbik hajótesten (házhajó)
működtették. A hajómalom értékes
vagyontárgy volt, megért vagy száz hold
földet, és akár száz évig is megszolgálta
a gondos karbantartást. Tavasszal, amint
a jégzajlás levonult a folyókon – hagyományosan József napján (március 19.)
– „bekötötték” őket a malomállásba,
és ősszel – legkésőbb november 30-án,
Szent András napján – vontatták ki a
telelőhelyre, a Beliczay-sziget orrát a
téglagyárral összekötő oldalágba.
A kiállítási anyagban olvasható, men�nyire sokrétű tudást igényelt a vízimolnárság. Az őrlés technikáin túl érteni
kellett a fa és fém megmunkálásához,
ismerni kellett a helyi időjárás jelzéseit, a
Duna folyásának, sodrásának változásait, és kiválóan úszni, árban és örvényben
is. A hajók rögzítéséhez, kioldásához
9-12 ember kellett. A nyolc hónapos
őrlési idő alatt a főmolnár és a segédje a
malomban élt. A segéd járt a partra a dereglyével az őrlendő gabonáért, illetve
vitte partra a liszteszsákokat. Az aratási
és az ünnepi időszakban éjjel is őröltek a
malmok. A molnár ellenszolgáltatásként
megkapta a liszt egy részét.
A vízimolnároknak kezdettől meg
kellett küzdeniük a működés jogáért,
mivel a hajómalmok akadályozták a
teherszállítást. A lakosság élelmiszerellátása érdekében szükség volt az olcsó
vízierővel meghajtott hajómalmokra,
ezért a gőzmalmi őrlés elterjedéséig
nem sikerült komolyan visszaszorítani a
működésüket. Fénykoruk Magyarországon az 1850–1860-as évekre tehető.

A malom működését, az őrlés minőségét és a vízállást
szemmel kellett tartani, ez
utóbbi élet-halál kérdése
volt. Érd egyik utolsó vízimalmát az 1934-es jeges ár tette
tönkre, és vele együtt a
molnár, Gyurcsek István is
majdnem az életét vesztette.
Dédunokája, Pusztai Csaba megpróbálta utólag rekonstruálni, mi történhetett.
„Dédapám az 1934-es év karácsonya
előtt még egy-két napi őrölni valót
szeretett volna elvégezni, amikor a Duna
már zajlott. Este léket kapott a hajó. Ő a
szabályokkal ellentétben egyedül volt a
hajón, és egész éjszaka próbálta terelgetni a hajó körül a jégtáblákat. A hajnali

rorátéra igyekvő asszonyok hallották
meg a segélykiáltását. Az az éjszaka,
bár túlélte, az egész életét megnyomorította. Annyira áthűlt, hogy reumatikus
panaszai lettek, súlyos tüdőgyulladása
pedig rövid élete végéig tüdővizenyőt
okozott.”

„Előbb a malom,
aztán minden más”
Gyurcsek István nem adta fel, a malom
tulajdonosától megvásárolta az őrlőszerkezetet, és épített köré a Fő utcában
egy szárazmalmot. Mivel asztalosmester

volt, ez nem okozott neki nehézséget. A
malom napi 18-20 köbméter lisztet őrölt.
Eleinte gőzzel működött, majd amikor
1936–37-ben bevezették Érden az áramot, villanymotorral. A háború idején az
akadozó áramellátás miatt vissza kellett
térni a széntüzeléshez, de legalább a
gazdáját megmentette a malom: mivel a
közellátásban nélkülözhetetlen tevékenységet folytatott, nem vitték el a
frontra.
Gyurcsek István kisebbik leánya, Katalin évekkel a vízimalom pusztulása után
született. Ha a végzetes éjszakáról nem
is meséltek részleteket a szülei, arra jól
emlékszik, hogy édesapja, amikor a szárazföldön újjáépítette a malmot, mindig
igyekezett lépést tartani a korral. „Volt
idő, amikor tanár járt hozzá, és tanította
logarléccel számolni, hogy jobban tud-

jon kalkulálni. A szárazmalomban nem
sokszor jártam, nincs róla emlékem, de
azt tudom, hogy jól ment. Apám minden
pénzét ráköltötte. Mindig azt mondta:
»előbb a malom, majd utána jön a lakás
és minden más«. Aztán a minden más
elmaradt.”
1951 januárjában bevonták Gyurcsek
István iparűzési jogát és a malom működési engedélyét. Az eszközökről és a
berendezésről leltárt kellett készíteni,
majd azokat egy év múlva egy határozat
„térítésmentesen véglegesen igénybe
venni” rendelte el, arra hivatkozva, hogy
„a megjelölt (malomipari) egyesülésnek
a rendelkező részben felsorolt üzemi
felszerelési tárgyakra az ipari termelés
tervszerűségének és gazdaságosságának fokozásának biztosítása érdekében
szüksége van”, és mert „ezeket az
ingóságokat a tulajdonos 1951 óta nem
használja”.
„A malom egy ideig kibelezve állt –
folytatja Katalin –, ami érték volt, mind
elvitték belőle. Végül rommá nyilvá-

níttattuk, és akkor le lehetett bontani.
Nem őriztük meg egy darabkáját sem,
talán mert túlságosan keserű emlék
lett volna. Volt egy lovunk, kis földünk,
úgyhogy apám egy ideig gazdálkodott,
miután elvették a malmot. Aztán éjjeliőr
lett, majd a reumája és a tüdőbetegsége
egyre súlyosabb lett, végül 57 évesen
meghalt.”

A molnárleány és a péklegény
„Apámék Simonpusztáról beköltöztek
Ófaluba, ebbe a házba, ahol a nagyanyámnak lett egy kis fűszerüzlete.
A lisztet, cukrot, sót nagy zsákokból
mérte, a petróleumot szép tartályban
tárolta, és kézzel pumpálta üvegekbe.
A malom mellettünk működött, de nem
nagyon járhattam be, mert balesetve-

szélyes volt. Sőt a boltban sem kíváncsiskodhattam, mert a kardos nagymamám
nem szerette. A malom mögött volt a
nagybátyám kovácsműhelye. A kovácsés a molnármesterség több ponton
is összefüggött: lovakkal hozták az
őrlendő gabonát, és ha a lovakat éppen
patkolni kellett, helyben volt a kovács.
Bár húsz holddal nyilvánítottak valakit
kuláknak, és nekünk csak hat holdunk
volt, a nagymama mégis kulák lett. Biztos a boltot is beleszámították. Anyám
szegény lány volt, hadiárva, a nagymama mosással tartotta el őket. Anyám
nagyon nem akart cseléd lenni. Nagy
nehezen felküzdötte magát: varrónőnek
tanult. Érdről a Déli pályaudvarra vonatozott, onnan a Kígyó utcába gyalogolt a
varrószalonba, 12 éves korától. Nagyon
értett a varráshoz, csak ránézett valakire, és már tudta is, hogyan kell szabni. A
nagymama hosszú ideig nem engedte,
hogy apámmal összeházasodjanak, de
aztán beadta a derekát.”
Bár Katalin távol került a „lisztes”
dolgoktól, férjül péklegényt választott,
Steinczinger János személyében. Igaz,
János nem maradt az eredeti szakmájánál, bár malomipari technikumot
végzett. Ismerték egymást gyerekkoruk
óta, hiszen a molnárék is a Pokorni pékségben (a mostani Soós pékség elődje)
süttették a kenyeret, amelyet akkoriban
Steinczinger János édesapja vezetett.
Az 50–60-as években szokás volt otthon
meggyúrni a kenyeret, és a péknél kisüttetni. Mivel János Újfaluban lakott, nem
egy iskolába és nem egy templomba
jártak. Jóval később, az Érd – Budapest
vonalon ingázva alapozódott meg 55
éves boldog házasságuk.
János azért nem lett pék, mert akkor
már híre-hamva sem volt apja pékségének. Pontosabban az egykori tulajdonosból alkalmazott lett, anélkül,
hogy munkahelyet változtatott volna.
A pékségeket nem kisajátítással vették
el az 50-es években, egyszerűen olyan
körülményeket teremtettek, hogy a
pékek jobbnak látták belépni a sütőipari
szövetkezetbe. Havonta kétszer kivonultak az ellenőrök, és mindig találtak okot
a büntetésre, ennek mértéke akkor egy
segéd havi bére volt.
Katalin könyvelő lett, és a MOL-nál
dolgozott sokáig. „Lány voltam, és a
lányoknak a malomiparban nincs helyük.
Be kell vallanom, hogy a családom története nem hozta közel hozzám ezt az
ágazatot. Pedig az apámat ért trauma
nem volt téma a családban, talán mert
nem akarta, hogy sajnáljuk. Nem is
nagyon érdekelt a múlt, hiába volt ott a
nagymama, az élő lexikon, aki mindent
tudott mindenkiről. Most már érdekelne,
amit mesélni tudna, de már nincs kitől
kérdezni.”
Mihalicz Csilla

FOTÓ: GYURCSEK KATALIN

Az utolsó érdi molnár

ÉRDI ÉRTÉK

Szikrázó nyári hetek
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Igraj Kolo Selcében

FOTÓ: GÁRDOS ATTILA

Érden július 19-én indult a tábor, és
három hétig tart. Mint Zádori Henrietta,
a Szikra alapító elnöke tudósítónknak
elmondta, Érd mellett Baja, Mezőtúr,
Győr, Szolnok és Komló ad helyszínt a
nyári táboroknak.
„Gyógypedagógusok, pedagógiai as�szisztensek foglalkoznak a gyerekekkel.
A programban szerepel a kutyaterápia,
amit a Szent Vitus Alapítvány biztosít,
és az Azúr kutyaiskola rendez. Megyünk
lovagolni is, Simonpusztán várnak szeretettel – a Harmóniáért Egyesület szállít
oda minket. Életre nevelő programunkban a mindennapi tevékenységekkel ismerkedhetnek meg az autista gyerekek,

akik egy-egy szituációba nehezen tudnak
bekapcsolódni – ilyen például a postára
járás, vagy a fizetés a zöldségesnél, ami
egyes gyerekeknek nem magától értetődő. A művészetterápiának is szentelünk
egy napot: lesz jóga, festés, kézműveskedés, táncolunk, zenélünk” – mondta
Henrietta, hangsúlyozva: vidámságot
és boldogságot szeretnének vinni a
táborozó gyerekek mindennapjaiba. „Ez
nem terápia, fejlesztés, de azért minden
tevékenységünkbe belecsempésszük” –
tette hozzá.
A táborok – a támogatók jóvoltából –
ingyenesek.
Á. K.

KÉPEK FORRÁSA: ÉRDI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

Hat városban összesen százötven autista gyermeknek szervezett nyári tábort a Szikra Tehetséggondozó Egyesület.

Második alkalommal kapott
meghívást az Érdi Horvát Önkormányzat, valamint az „Igraj
Kolo” Hagyományőrző Táncegyüttes a horvátországi Selcébe, a helyi kulturális napokra.
A július 14-17. között rendezett (Sr)etno
Selce fesztivál bemutatta a tengermelléki hagyományokra épülő tevékenységeket, a halászatot, a földművelést
illetve több más hétköznapi és ünnepi
tevékenységet, népszokást. A rendezvényen bemutatkozhatott a vendég Igraj
Kolo együttes is: magyarországi horvát
táncokat táncoltak, de mivel Érd a Mezőföld része, a „Mezőföldi táncok” című
koreográfiával is képviselték szűkebb
hazájukat - tudtuk meg Hudák Ágnestől,
az Igraj Kolo vezetőjétől.
A tánccsoport bemutatója nem csak a

helyi lakosság körében volt népszerű, sok
magyar turista is üdvözölte az érdieket –
sőt, a környékbeli és a helyi lap tudósításában is kiemelték az érdiek produkcióját.
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
szeretné tovább mélyíteni a már kialakult
jó viszonyt, és nemcsak a tánccsoporton,
hanem az érdi városvezetésen keresztül
is. Ha sikerülne az informális kapcsolatfelvétel Érd és a Crikvenicai Régió vezetése
között, abból idővel akár testvérvárosi
kötelék is születhetne - mondta lapunknak az Érdi Horvát Önkormányzat
elnöke, Weszelovits Istvánné, aki ezúton mondott köszönetet Csőzik László
polgármesternek az út támogatásáért,
Drajkó Péterné Jelicának a szervezésben
nyújtott segítségért, valamint Antunovits
Antal képviselőnek, aki személyesen képviselte Érdet. Köszönet illeti a házigazdát,
Ivica Jelisicset is, aki az érdiek jóllétéről
gondoskodott a fesztivál ideje alatt.
Á. K.
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FOTÓ: ÉRDI BASEBALL ÉS SOFTBALL CLUB

Matolcsi megnyerte a meccset Ötödik lett
Jakab Dániel az U15-ös
a válogatottnak
A fináléra sikerült javítani a
csoportküzdelmek alatt elkövetett hibákat, s végül a döntőt
meggyőző teljesítménnyel 8–1-re
nyerték a magyarok, kiharcolva
az Európa-bajnokság pótselejtezőjén való indulás jogát, ahol a
blagoevgradi tornát megnyerő
Franciaországgal, valamint az
utenai selejtezőben diadalmaskodó Svájccal találkoznak.
Pecsuvácz Péter

Európa-bajnoki selejtezőn vett részt Belgrádban
a magyar férfi baseballválogatott, amely kiharcolta
az újabb selejtezőn való
részvétel jogát, és a 2023as Európa-bajnokságra
Franciaország és Svájc
ellen kvalifikálhat.
A magyar válogatott a házigazda
szerbek 8–6-os legyőzésével
kezdte a tornát, majd szoros
mérkőzésen 11–10-re kikapott
Norvégiától, a folytatásban
pedig egy könnyed, 14–2-es
lengyelek elleni sikerrel feledtette a fiaskót. Az utolsó csoportmérkőzésen az addig veretlen
és magabiztos győzelmeket
arató Szlovákia ellen a mieink
ugyan nem kezdtek jól, de az

Érdi Baseball és Softball Club 16
éves tehetsége, Matolcsi Bálint
az utolsó három inningben hat
strike outtal jelentkezett, amivel
megfordította és 9–8-ra megnyerte a meccset a mieinknek.
A magyarok három győzelemmel és egy vereséggel a szlovákokkal azonos mérleggel zártak,
így a két nemzet egymás ellen
döntőzhetett a szerb fővárosban.

Európa-bajnoki selejtező,
eredmények:
Magyarország – Szerbia 8–6
Norvégia – Magyarország
11–10
Magyarország – Lengyelország
14–2
Magyarország – Szlovákia 9–8
Döntő:
Magyarország – Szlovákia 8–1

birkózó Eb-n

A legjobb nyolc között zárta élete első Európa-bajnokságát Jakab Dániel, az Érdi Spartacus SC birkózója. A
15 év alatti sportolók kontinenstornáján ötödikként
fejezte be küzdelmeit a fiatal tehetség.
A horvátországi Zágrábban
rendezték a korosztályos Eb-t,
amelyen a kötöttfogásúak 75 kgos súlycsoportjában volt érdekelt
Jakab Dániel. Első mérkőzésén a
nyolcaddöntőben 8-0-s állásnál tussal győzte le a szlovén
Nik Bedoeket, ezt követően a
negyeddöntőben vereséget
szenvedett a későbbi győztes
grúz Giorgi Aladasvilitől. A
vigaszágon technikai tussal nyert
a szlovák Christofer Kosar ellen,
majd a bronzéremért folytatott
küzdelemben az ukrán Ivan Yankovskijjal találkozott, ott azon-

ban sajnos alulmaradt rutinosabb
riválisával szemben.
„Az volt a legnagyobb élmény,
hogy részt vehettem életem első
világversenyén. Kemény, kitartó
munka, edzőtáborozás vezetett erre az útra. A versenyen a
bronzmeccsig jutottam, de ott
sajnos alulmaradtam, mert ukrán
ellenfelem erősebbnek bizonyult.
Célom, hogy ezután is válogatókat nyerjek, amelyekkel kvalifikálhatom magam újabb világversenyekre” – értékelt a verseny után
Jakab Dániel.
Pecsuvácz Péter

FOTÓ: ÉRDI SPARTACUS SC

ahol egy másik német versenyzőt vert 4-1-re, és bejutott a
fináléba. A döntőben azonban
elszenvedte első vereségét,
miután 5-0-ra alulmaradt a dán
Anick Sonnichsennel szemben.
Tekauer Gréta női párosban
is felért a dobogóra: Greksa
Daniellával közösen egy osztrák
duót hátrányból felállva legyőztek, egy-egy dán, illetve német
kettőstől viszont kikaptak, így
harmadik helyen végeztek.
Pecsuvácz Péter

Sérüléssel tarkított
bronz a Réunionon
Harmadik helyen végzett Kőrösi Ágnes tollaslabdázó
a Saint-Denis Réunion Open nemzetközi versenyen.
Az Indai-óceán Afrika-közeli részén fekvő szigeten
megtartott viadalon sérülten lépett pályára az érdi
sportoló.
Kőrösi Ágnes a lengyelországi
csapat-Európa-bajnokságon
részleges izomszalag-szakadást
szenvedett a közelmúltban, amiből nem épült fel teljesen a július
13. és 17. között rendezett újabb
nemzetközi megmérettetésre.
A Franciaországhoz tartozó
szigetre mégis elutazott Kőrösi,
aki a sérüléséből eredő nehézségeket okos játékkal igyekezett
kompenzálni. Ez részben sikerült
is, hiszen bejutott a torna legjobb
négy egyéni női tollaslabdázója
közé, azonban az elődöntőt
kénytelen volt feladni a felerősödő fájdalmak miatt. A magyar
válogatott tollaslabdázó egyik
szeme nevethet, hiszen bronzérmet szerzett, másrészt viszont
sírhat, mert most újabb heteket
kell a rehabilitációnak szentelnie.
„Amikor megsérültem a
lengyel Eb-n, már megvolt a
repülőjegyem Rénunionra, így
nem akartam elszalasztania az
utazást. Eredetileg két hétre jöttem, mert egy helyi versenyre is
meghívtak, de azon nem tudtam
kiállni a sérülés miatt. A másodikon, amely egy jóval erősebb
torna volt, összejött a bronz-

FOTÓ: KŐRÖSI ÁGNES

Nagyszerűen sikerült a hazai rendezésű korosztályos WDF Darts
Európa-bajnokság Tekauer Gréta
számára. Az Érd-El Sportegyesület játékosa második lett a 21
év alatti nők versenyszámában,
párosban pedig harmadikként
zárt.
A budapesti tornán Tekauer
Gréta egy-egy német, osztrák és
dán dartsjátékos felett aratott
sikerrel, csoportgyőztesként
jutott elődöntőbe a steel szakág
budapesti kontinenstornáján,

(15/2022)

FOTÓ: ACEBOOK.COM/MAGYAR DARTS SZÖVETSÉG

Tekauer Gréta remekelt

érem, ami szerintem meglepetés
volt az aktuális nehézségeimet
ismerve. Szerencsére itt megismerkedtem egy fizioterapeutával, aki két hétig napi szinten
segített az állapotom javításán,
még ultrahangvizsgálatra is
elkísért. Ennek is köszönhetően
tudtam versenyezni, igaz, összetákolt lábbal. Fontos pontokat
szereztem, amelyek kellenek az
Európa-játékokhoz és az olimpiai
kvalifikációmhoz is. Most minimum újabb két hétig pihennem
kell” – összegezte a történteket
Kőrösi Ágnes, aki a tervek szerint
hamarosan Mauritiuson folytatja
felkészülését.
Pecsuvácz Péter
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SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat keres a
2022. október 1. és november 28. között megtartandó országos népszámláláshoz.

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
Humán-szolgáltatási Főosztály, Szociális és Egészségügyi Osztály

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 8.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
1. melléklet 9. pont szerinti Szociális és gyámügyi feladatkör
Ellátandó feladatok:
az önkormányzati szociális és gyermekjóléti hatósági ügyek intézése,
a szociális ellátások iránti kérelmek ügyében az érdemi döntés előkészítése,
a helyi szociális rendelet szerinti jogosultságok vizsgálata,
a szociális és gyermekjóléti nyilvántartások vezetése,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére bizottsági előterjesztés készítése,
a kérelmek ügyében meghozott hatósági döntésben foglaltak végrehajtása,
ügyfélfogadás a hivatali rend szerint
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z)
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi,
orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális
területen szerzett gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• önkormányzati kulturális feladatokkal kapcsolatos munkatapasztalat,
• közigazgatási szakvizsga
Elvárt kompetenciák:

• Rendszerezett problémamegoldás,
• Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
• Objektivitás,
• Megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
• Számítástechnikai alapismeretek (Word, Excel, stb.)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
• motivációs levél
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85.
§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. 08. 08.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 07. 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 08. 07.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.erd.hu – 2022. 07. 18.
Érdi Újság
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 07. 18.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.
Kérjük, hogy szíveskedjen a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában, a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-47/2022. feltüntetni.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak a számlálóbiztosok, az ő feladatuk:
» k örzeteik bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, adatfelvétel lebonyolítása,
» s zükség esetén címpontosítás, esetleges új címek felvétele, a címjegyzék
vezetése, meghiúsulások dokumentálása,
» a válaszmegtagadások, rendkívüli esetek jelentése, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
A terepen történő adatgyűjtést a KSH által védett elektronikai eszközzel kell
végrehajtani. Az adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó
valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.
A számlálóbiztosok díjazása a kormány vonatkozó rendelete alapján:

» k apcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350,- Ft. / cím
» lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet összeírás: 380,- Ft. /
cím

» s zemély összeírása: 730,- Ft. / személy,
» felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000,- Ft.
A számlálóbiztosi terepmunka
2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik.
A számlálóbiztosoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

» 1 8. életév betöltése, cselekvőképesség,
» legalább középfokú végzettség,
» s aját elektronikai eszköz (pl. számítógép, laptop) internet hozzáféréssel,

amelyek szükségesek a felkészüléshez,
m
 agabiztos számítógépes ismeret,
e
 -mail cím és mobiltelefonos (állandó) elérhetőség,
h
 elyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,
k
 onfliktus kezelő készség, empátia, motiváltság, precizitás, titoktartás,
tanulási készség,
jó fellépés, beszédkészség,
fi
 zikai erőnlét, terhelhetőség,
a
 népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére
az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez.
A kiválasztás során előnyt jelent:
» felsőfokú végzettség,
» k orábbi részvétel a népszámlálásban, vagy más, KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként.
A számlálóbiztosok felkészítését, a vizsga egyéni teljesítését elektronikus
oktatási (e-learning) rendszerben kívánja megvalósítani a KSH. Kizárólag a
sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi
feladatok ellátásra.

»
»
»
»
»
»
»
»

A kitöltött jelentkezési lapot 2022. augusztus 1. napjáig várjuk az
alábbi módon:
» e -mailben a nepszamlalas@erd.hu címen,
» p ostai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó
u. 1.)
» s zemélyesen az Érdi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2030 Érd, Alsó u. 3.).
A jelentkezés során a „Jelentkezés számlálóbiztosnak 2022. évi népszámlálás során” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, mely elérhető a www.
erd.hu honlapon és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán.
Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban, azt felteheti a nepszamlalas@erd.hu e-mail
címen, vagy az alábbi telefonszámokon:
dr. Barabás Emőke Mária: 06-23/522-305
Gábor Ildikó: 06-23/522-365
Horváth Andrea: 06-23/522-300 / 201. mellék

KÖZÉRDEKŰ
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APRÓHIRDETÉS

GAZDIKERESŐ

ÁLLÁS

EGYÉB

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT,
tetőkészítéshez magas kereseti lehetőséggel felveszek. Tel.: 30/563-5544

FOGYÓKÚRA ÚJSZERŰEN TERMÉSZETGYÓGYÁSSZAL. Telefon: 06 20
976 33 54, www.termeszetgyogyaszdiosd.hu
DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ SEGÍTSÉGÉVEL.
Telefon: 06 20 976 33 54, www.termeszetgyogyaszdiosd.hu(175/2022)
GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE
vásárolok készpénzért kis és nagy
hanglemzeket, műsoros kazettákat.
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUNKÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel, hétvégén is, garanciával. Tel.: 06/30 797 1037(33/2022)

GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, műgyűjtőnő, legmagasabb áron, vásárol
festményeket, aranyakat, drágakövet,
ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat,
üvegtárgyakat, kardokat, papír- és
pénzérmét, Herendiket, kerámiákat,
teljes hagyatékokat, gyűjteményeket
stb. Üzlet Telefon: 06 30 400-36-45,
zsolnay08@gmail.com(130/2022)

Az önkormányzat intézménye stabil hátteret, sok magánvállalkozóhoz képest hosszútávú – téli hónapok alatt is – bejelentett munkaviszonyt biztosít!
A munkavégzés helye:
A munkakörbe tartozó feladatok:
• Érdi Városliget–Papi földek
• járdák takarítása, hulladékgyűjtők
Elvárás:
ürítése
• hasonló területen szerzett leg• szociális helységek
alább 2 éves gyakorlat
takarítása
• Illetmény és juttatások:
• berendezések tisztántartása
• Az illetmény megállapítására és
• egyéb takarítási munkálatok.
a juttatásokra a "KözalkalmazotA munkaviszony időtartama:
tak jogállásáról szóló"1992. évi
• határozatlan idejű
XXXIII. törvény rendelkezései az
3 hónap próbaidővel.
irányadók.
Foglalkoztatás jellege:
• Teljes munkaidő
A pályázatok benyújtásának módja:
• Lehet postai úton pályázni Érdi Közterület-fenntartó Intézmény,
2030 Érd, Fehérvári út 69. B. címre küldött levélben. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: közterületi takarító.
• E-mailben a munkaugy@ekfi.hu címen.
A munka alvállalkozásban nem végezhető.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

T: 0620-5858-838

Chester
Barátságos, aktív, 3 év körüli,
közepes testű,
mozgékony
kan kutyus,
főként kutyás
tapasztalattal
rendelkező
gazdit szeretnénk neki
találni.

KÖZTERÜLETI TAKARÍTÁS MUNKAKÖRBE
KERES JELENTKEZŐKET
VÁROSUNK KÖZTERÜLETEINEK RENDBETARTÓJA,
AZ ÉKFI.

(9/2022)

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

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Szociális Gondozó Központ
Nappali Melegedő

SZOCIÁLIS MUNKATÁRS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

(127/2022)

(119/2022)

(31/2/2022)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523

adambutor.business.site

(46/2022)

SZOLGÁLTATÁS
KLÍMATELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS,
tisztítás rövid határidővel. Ne várjon,
meleg az idén is lesz!
Tel: 06-/30 688 8316(137/2022)
EGÉSZÍTSE KI ANYAGI JÖVEDELMÉT. Gábor Eszmeralda Eltartási vagy
Életjáradéki szerződést kötne, igény
esetén gondozását is vállalná.
Telefon: 06/30 898 5720 (131/2022
LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ
ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást
bontás nélkül is, lapostető szigetelését, kerítés építést és mindenfajta
kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Nappali Melegedő ellátottjainak gondozása,
bekerülésük okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánásmód alkalmazása
mellett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, - okleveles szociális gazdasági szakember - okleveles egészségügyi
szociális munkás - szociális munkás
- okleveles szociálpolitikus - szociálpedagógus - szociális menedzser
- szociálpedagógus - gyermek- és
ifjúságpszichiátriai és addiktológiai
konzultáns - egyéb felsőfokú végzettség,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz, 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.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével
(2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 75/2022, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.
vagy
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
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: 2022. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság – 2022. július 6 / Érdi honlap - 2022. június 30.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁ LYÁZATOT H I R DET
az alábbi álláshelyekre:

ANGOL, FIZIKA, MATEMATIKA,
TANÍTÓ VÉGZETTSÉGŰ
PEDAGÓGUS.
A munkakörök teljes munkaidősek, határozatlan idejűek.
(173/2022)

ÉRDEN EGYSZOBA ÖSSZKONFORTOS LAKÁS egy vagy két fő részére
kiadó. Tel.: 20 268 1019(143/2022)

Kolbi
2 év körüli, közepes termetű,
ivartalanított
kan kutyus,
"földszintes"
testalkatú. Barátságos, mozgékony, kiváló
házőrző, kertes
házba költözne
szívesen.

(19/2022)

ALBÉRLET

(337/2021)

17/2022)

Ha örökbe fogadná a
képen látható kutyusokat,
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: 187073791-13, Bankszámlaszám:
10403136-4953494949521015

(2/2022)
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A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
szakirányú végzettség
büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2022. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető nyújt a pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.

H O L? M I T? M I KO R?
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FELHÍVÁS
Augusztus 1. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
10:00 7 nap
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
12:00
12:35
14:00
14:10
14:20
15:25
16:00
16:15

Playoff - sportmagazin
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Honvéd 7
Sztárportré 361. rész
Képújság
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Partizán tv

– DZSÚDLÓ: „Engem nem ölt meg ez
a hely. Valakit meg igen.”
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

18:00
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese
19:15
20:00
20:00
21:15

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak

Mozgás - Fitnesz magazin
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Kézilabda 2021-2022. Női NB I
Partizán tv

–„Tibi atya akár még politikai
mozgalommá is válhat"
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

22:15
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Augusztus 2. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Érdi történetek
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
SOSO QUARTET
12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff
- sportmagazin
19:00 Esti Mese
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022.
NB III, Nyugati csoport
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

21:50
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002),

dokumentumfilm, R.: Surányi Judit

00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Augusztus 3. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Patizán tv

TÁRSASJÁTÉKOT A KÖNYVTÁRBÓL
Új szolgáltatásról számolt be a Csuka
Zoltán Városi Könyvtár, miszerint 2022.
július 11-től az intézmény felnőtt könyvtári részlegéből már társasjátékokat is ki
lehet kölcsönözni. Illetve akár helyben is
használni.

– DRESCH QUARTET ÉRD
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

10:00
10:40
12:00
12:20
12:35
14:00
14:30
16:00

– Az első magyar populisták: mi volt
a népi mozgalom és mit tanulhatunk ma
belőle?
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Képújság
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Playoff - sportmagazin
Képújság
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Kézilabda 2021-2022. Női NB I
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:50 Monda és valóság határán
17:20

Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
Negyedik negyed, Fodor János
beszélgetős műsora, Béres Ilona (ism)
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 A kajakozásban
nőttem fel (2019)

portréfilm, Rendező: Babiczky László

18:00
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese

20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv

19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom,
halljátok-e ti is (2019),

23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak

dokumentumfilm,
R.: Takács Edina, Surányi Ádám
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

20:40
21:05 Partizán Tv

– A Fidesz és a határon túli magyarok mennyit ér és miért annyi a 95%?

22:45 Labdarúgás 2022-2023. NB III,
Nyugati csoport,
0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Augusztus 4. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND - 277
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Partizán tv
– DZSÚDLÓ: “Engem nem ölt meg ez
a hely. Valakit meg igen.”

10:55 Képújság
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021

– ORBAY LILLA GROUP
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

14:00
14:30 Partizán tv

– „Ebben az országban nagyon sok
Orbán Viktor van"
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:00
16:30 Érdi történetek
17:25 Partizán tv – Hol vannak a cigány
18:00
18:20
18:45
19:00
19:15
20:05
20:20
20:45
22:10
0:00

Benzemák?

Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Párbeszéd
Playoff - sportmagazin
Esti Mese
Mozgás – fitnesz magazin
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Kézilabda 2021-2022. Női NB I
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Film-Film... (2000),

magyar filmdráma,
Szereplők: Temessy Hédi, Darvas Iván,
Básti Juli
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Augusztus 5. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Ki-beszélt Művészet 158
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz fesztivál 2021
12:00
13:00
14:00
14:20
16:00
16:15
18:00
18:20
18:45
19:00

– Hol vannak a cigány Benzemák?

21:20 Film -Terényi Ede , (2015),

dokumentumfilm, r.: Surányi András

Augusztus 6. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
10:00
10:15
12:00
12:35
14:00
14:30

18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak

19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35 Film – Nekem már egy
hét után honvágyam van..
(2018), portréfilm,
Rendező: Babiczky László

21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991),
rendező: Surányi András 1

00:00 7 nap

Augusztus 7. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
10:00
11:00
11:15
12:00
12:35

beszélgetős műsora, Béres Ilona (ism)

10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával
16.00 – Dlután Balogh
-Esperes Ákossal
18.00 Memories

10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával
16.00 – Dlután Balogh
-Esperes Ákossal
18.00 Memories

20.00 Jazzpresszó
21.00 Sztárportré

20.00 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism.

KEDD
06.00 Bundáskenyér

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér

10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával
16.00 – Dlután Balogh
-Esperes Ákossal
18.00 Memories

10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával
14.00 Majdnem szombat,
pláne délután
18.00 Memories

20.00 Apád-anyád
21.00 Jazzpresszó ism.

20.00 Play Off
– Az ÉrdFM 101.3
sportműsora
Pecsuvácz Péterrel

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Endresz Dórával és Gárdos
Attilával

– Napi Dj mix két órában

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Endresz Dórával és Gárdos
Attilával

– Napi Dj mix két órában

SZERDA
06.00 Bundáskenyér

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Endresz Dórával és Gárdos
Attilával

10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával
16.00 – Dlután Balogh
-Esperes Ákossal
18.00 Memories
– Napi Dj mix két órában

20.00 Rockbarlang
Gidófalvi Attilával

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Endresz Dórával és Gárdos
Attilával

– Napi Dj mix két órában

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Ba-Nyilas Hajnalkával
és Urbán Szabolccsal
Endresz Dórával és Gárdos
Attilával

– Napi Dj mix két órában

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism.
6.00 Budáskenyér Best of
12.00 Play Off ism.
16.00 Apád-anyád ism.
18.00 Filmszerész ism.
19:00 Sztárportré ism.
VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism.
06.00 Budáskenyér Best of
12:00 Play Off ism.
16.00 Apád-anyád ism.
18.00 Filmszerész ism.
19:00 Starsky és hát jazzklub
22.00 Jövőnéző ism.

Az Evangélikus és
a Görögkatolikus egyház üzenete
Kézilabda 2021-2022. Női NB I

A Római katolikus- és
a Református egyház üzenete

15:25 Negyedik negyed,

19:05
20:00
20:30
20:35

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér

7 nap
Képújság
7 nap
Playoff
- sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.

NB III, Nyugati csoport
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

19:15 Negyedik negyed, Fodor János

157 HERMANN ZSÓFIA festőművész
Az Evangélikus és
a Görögkatolikus egyház üzenete

15:45
18:00
18:35
19:00

Képújság
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Párbeszéd
Playoff - sportmagazin
Esti Mese

Monda és valóság határán
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Monda és valóság határán
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
KI BESZÉLT MŰVÉSZET

16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor

BERKI TOMI 75 feat NAGY JÁNOS TRIÓ
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Képújság
Érdi napló – napi hírösszefoglaló
Labdarúgás 2022-2023.

A Római katolikus- és
a Református egyház üzenete
Érdi napló – napi hírösszefoglaló

HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér

Fodor János beszélgetős műsora,
Szilágyi János (ism)

Kézilabda 2021-2022. Női NB I
7 nap
Párbeszéd
Esti Mese

– kicsiknek és kicsit nagyobbaknak

Mozgás – fitnesz magazin
7 nap
Playoff - sportmagazin
Film - A kajakozásban
nőttem fel (2019) portréfilm,

Rendező: Babiczky László

21:30 7 nap
22:30 Film - Erózió, (1991),

rendező: Surányi András
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

KÉSZÍTETTE: SZETEI ZSOLT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.
27.) önkormányzati rendelet értelmében
az október 23-ai ünnepi megemlékezés
alkalmából a következő díjakat adományozza:
Az Érd Város Életmű Díja annak
adományozható, akinek több évtizeden
át végzett kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb területen végzett
tevékenysége példaként állítható a város
közössége elé.
Az Érd Város Közéletéért elismerés
azoknak a civil szervezeteknek és személyeknek adományozható, akik a legtöbbet teszik Érd lakosságáért, a város kulturális, történelmi és egyéb értékeinek
megóvásáért. Az elismerés adományozható továbbá azoknak, akik a társadalmi,
közösségi élet építésében, működtetésében kiemelkedő eredményeket érnek el,
tevékenységükkel hozzájárulnak a város
pozitív arculatának kialakításához.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról
és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.)
önkormányzati rendelet értelmében a
díjak odaítélését a Közgyűlés bizottságai,
a polgármester, a városban élő nagykorú
polgárok, intézmények, civil szervezetek,
nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2022. augusztus 31-ig
juttassák el dr. Csőzik László polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en
az onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve.
A felhívás a város honlapján is elérhető!
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
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Szociális Gondozó Központ - Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Szociális Gondozó Központ - Érd
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

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

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

CSALÁDSEGÍTŐ

ÓVODAPEDAGÓGUS

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, Érd és Diósd közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a
társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
cselekvőképesség.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
közösségi szociális munkás vagy felsőfokú
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai
egészségügyi végzettség mentálhigiénés végvégzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
zettséggel, viselkedéselemző, pszichológus,
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat
bővebben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.
a személyes adatok pályázati eljárással összesz. melléklete alapján,
függő kezeléséhez.
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3
• Nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

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 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása,minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi
dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI. 7) önkormányzati rendelete alapján éves
caffetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
•Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2022,
valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
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.

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Előnyt jelentő kompetenciák:
Pályázati feltételek:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak
• Kiváló szintű megbízhatóság
szóló erkölcsi bizonyítvány
• Kiváló szintű kommunikációs készség
• Végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Fényképes szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit
utca 3. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 370/2022, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kincsesovoda.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság - 2022. július 06. / Érdi honlap - 2022. június 30.
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.08.31. –ig tartó 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 nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, a rábízott gyermekek, gyermek csoportok felügyelete és irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglakoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/3013.(XI. 7.) önkormányzati rendelete alapján éves
cafeteria juttatás az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak
szóló erkölcsi bizonyítvány
• Végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Fényképes szakmai önéletrajz
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens képesítés/bizonyítvány,
• Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság,
• Kiváló szintű kommunikációs készség,
• Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,
• Kiváló szintű megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit
utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kincsesovoda.hu honlapon szerezhet.

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAI DAJKA
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:
Nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, valamint az intézmény helyiségeinek
takarítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013.(XI) önkormányzati rendelete alapján éves
cafetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános, óvodai dajka,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak
szóló erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok másolatai
• fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka
képesítés ,
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság
• Kiváló szintű megbízhatóság
• Kiváló szintű együttműködési készség
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés
• Kiváló szintű kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével
(2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
368/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

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.

1. vk. ANTUNOVITS ANTAL

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.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI
HIVATAL

9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA
(FÜGGETLEN)
Tel: 06-70-312-7184
E-mail: drasztaloseva@gmail.com
Minden hónap első
és harmadik szerdáján 17–19 óráig.

10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-986-8808
E-mail: cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonos, e-mailes egyeztetés
szerint mindennap.

3. vk. LENGYEL PÉTER

4. vk. BALLA IMRE
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3865
E-mail: balla.imre@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

5. vk. GREGUS LÁSZLÓ
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-389-8341
E-mail: gregus.laszlo@erd.hu
Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

6. vk. SZŰCS GÁBOR
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-36-21-359
E-mail: szucs.gabor@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

7. vk. TETLÁK ÖRS
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-23-522-313
E-mail: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

(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.

DEMJÉN ATTILA
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-569-9243
E-mail: attila.demjen@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

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

T. MÉSZÁROS ANDRÁS
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4494
E-mail: t.meszaros.andras@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

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

TEKAUER NORBERT (V.É.D.)
Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő
egyeztetés szerint.

SZOLGÁLTATÓK
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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

A diákpolgármester fogadóórája
CSÁK BÁLINT,
Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

ÉRDI
JÁRÁSBÍRÓSÁG

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

DR. BÁCS ISTVÁN
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4602
E-mail: bacs.istvan@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

HATÓSÁGOK

2030 Érd, Felső utca 43;
Levelezési cím:
2031 Érd, Pf.:1010;
Központi telefonszám:
+36-23-585-900
Fax: +36-23-232-238
E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu;
Elnök: Dr. Liziczay Sándor.
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
2030 Érd, Budai út 7/b.
rendje: minden hónap első hétfőjén
Telefon: 06-23-504-100
9:00-11:00 óra között
E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu
előzetes telefonos bejelentkezés
alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfoKORMÁNYABLAK
gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és
2030 Érd, Budai út 8.
13:00-15:30 óra között; kedd-péntek:
Telefon: 1818 (kék szám);
9:00-11:00 óra között.
E-mail: 1818@1818.hu;
Ügyfélsegítő: minden hétfőn
Ügyfélfogadás:
9:00-15:00 óra között, bejelentkezés
hétfő 08.00–18.00,
alapján. Pénztári órák:
kedd 08.00–16.00,
szerda 11.00–19.00,
hétfő-péntek
csütörtök 08.00–16.00,
9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.
péntek 08.00–13.00 óra.

11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN
(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.
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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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE
VÍZKÖZMŰ KFT.

A képviselők fogadóórája
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-259-2555
E-mail: antunovits@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.
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2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-427-410,
06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ
KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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
D R. ROMICS LÁSZLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
2030 Érd, Felső u. 39–41.
Telefon: 06-23-365-232
e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu
www.erdirendelö.hu

ORVOSI ÜGYELET
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Telefon: 06-23-365-274

IDŐSEKET
ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA
HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL,
SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST
TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

TEL.: 06 30 2000 890;

E-MAIL: MACSOTAY.POLGARORSEG@GMAIL. COM
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