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XXXII. évfolyam 31. szám

8. OLDAL

Járőr
Ahhoz, hogy eredményes legyen a 

felderítés, a rendőrök, polgárőrök 

hatékonyan tudjanak intézkedni, az 

kell, hogy mi, érdiek segítsünk nekik.

2. OLDAL

Meseterápia
Kovács Marianna olyan Dráva menti 

horvát meséket mond, amelyek külö-

nösen hangzanak, mégis megkapóak 

és nehezen feledhetők. Interjú. 

3. OLDAL

Iskolatáska
Egy nagycsaládnak több tízezer fo-

rint a tanévkezdés még akkor is, ha 

nem kapnak új iskolatáskát a gyere-

kek, és ingyen vannak a tankönyvek.

Kihúzta a gyufát a hód. Eljátszotta a becsületét. Az ember 

mentőövet dobott neki, és a telhetetlen állat ahelyett, hogy 

behódolt volna, egyre csak szaporodik és rág. De most 

aztán megkapta: a Magyar Közlönyben megjelent, hogy 

hazánkban levették a természetvédelem alatt álló fajok 

listájáról. Azt jelenti ez, hogy vadászható lett, akár még a 

bográcsba is bekerülhet? » CIKKÜNK A 7. OLDALON
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Bringával  
a Papi földeken
A biciklisek nyár elején szembesülhettek a kapura kifüg-

gesztett tiltó táblával, hogy immár nem tekerhetnek át 

a Papi földeknek nevezett érdi Városligeten. Hogy miért 

nem? Kiderítettük. A városvezetés persze nem hagyja eny-

nyiben a dolgot. Jelenleg is folynak egyeztetések az Érdi 

Közterület-fenntartó Intézménnyel.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Aszállyal küzdenek  
az érdi gazdák
Tavaly a fagy, idén a szárazság tizedeli az érdi agráriu-

mot; a gazdálkodók vizet hordanak a földekre, trükkök 

sorával próbálják megmenteni a termést, a klímaválto-

zással folytatott harcban azonban ez kevés lesz. Fakó-

sárgán virítanak a kukoricaszárak a Battai utca mellett 

húzódó kukoricásban. Körképünk.

CIKKÜNK A 6. OLDALON 

A személyes kapcsolat 
jobban működik
Reneszánszukat élik a bolhapiacok, garázsvásárok, és 

nem kell különösebb tudomány, hogy rájöjjünk miért: 

egyrészt a kincskeresés izgalma, másrészt a tárgyak 

kézzelfoghatósága miatt, a siker azonban nem garan-

tált. Utánajártunk, milyen tényezők számítanak, ha épp 

garázsvásárt szerveznénk.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON 

A hód megtette kötelességét,  
a hód mehet
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A biciklisek nyár elején 

szembesülhettek a ka-

pura kifüggesztett tiltó 

táblával, ezzel együtt 

azzal a ténnyel, hogy 

immár nem tekerhetnek 

át a Papi földeknek ne-

vezett érdi Városligeten. 

Hogy miért nem? Kiderí-

tettük.

Két okból is fájdalmasan érintett 

a tiltás. Egyrészt mert az utóbbi 

Érd Körbé-s összejöveteleken 

gyakran elhangzott, hogy a Papi 

földek akár biciklis paradicsom is 

lehetne, ehhez képest megrökö-

nyödve konstatáltam, hogy már 

a kerekemet se tehetem be oda. 

Pedig a biciklis tárolók és a főleg 

fiatalabb korosztályt érintő 

krosszpálya bizony a kapukon 

belül található. 

Másrészt amikor heti rendsze-

rességgel Budapest felé veszem 

az irányt, mennyivel kelleme-

sebb átkarikázni a Városligeten a 

tó és a játszótér mellett, mint a 

szűk Sárd utcán azon imádkozni, 

hogy ne sodorjon el egy, a meg-

engedett 30 km/h-s sebességet 

messze túllépő autó. 

László Ferenctől, a Polgármes-

teri Hivatal kommunikációs veze-

tőjétől sok hasznos információt 

tudtam meg, miért lettünk, ha 

ideiglenesen is, de kiebrudalva a 

területről.

Kiderült például, hogy a táblák 

valóban újak, de a szabály nem 

az. A Papi földeken már a pró-

baidőszakban is érvényben volt, 

hogy a kerékpárosok legfeljebb 

tolhatják a cangáikat, de nem 

tekerhetnek keresztül a ligeten. 

Erre figyelmeztető tiltó táblák is 

voltak, csak jóval kisebbek, mint 

amit a vonatkozó jogszabály 

előír, ezért helyezett ki az ÉKFI 

most nagyobb táblákat. 

Ezek szerint eddig is úgymond 

szabálytalanul közlekedtem 

ezen a területen, amikor ke-

resztülhajtottam rajta, mindig 

gondosan figyelve arra, hogy 

véletlenül se zavarjam meg a 

sétálgató, kisgyerekes vagy épp 

babakocsis családokat. Sajnos 

más biciklis kollégák erre nem 

fordítottak komolyabb figyel-

met. Hogy László Ferencet 

idézzem: 

„Az utóbbi években az önkor-

mányzat rendszeresen kapott 

jelzéseket, hogy feszültség 

alakult ki a bringások és a gyalo-

gosok között. Többen felmentek 

a futókörre, amivel nemcsak za-

varták a kocogókat, de rongálták 

a gumiburkolatot is. Mások túl 

gyorsan tekertek a térburkolatos 

sétányon, csengettek, hogy a 

gyalogosok húzódjanak arrébb, 

de olyan is volt, hogy babakocsis 

anyukákkal koccantak.”

Ezek után hogyan várhatnám, 

hogy a babakocsis anyuka ked-

vesen visszamosolyogjon rám, 

amikor óvatoskodva eltekerek 

mellette? 

A városvezetés persze nem 

hagyja ennyiben a dolgot.  Je-

lenleg is folynak egyeztetések 

az Érdi Közterület-fenntartó 

Intézménnyel, vizsgálják, mi 

szükséges ahhoz, hogy úgy 

lehessen szabadon bringázni a 

park területén, hogy a külön-

böző csoportok ne zavarják 

egymást pihenés, sportolás, 

kikapcsolódás közben, hogy a 

Papi földek a bringások számára 

is paradicsom legyen. Mire van 

ehhez szükség? 

László Ferenctől ezt a választ 

kaptuk: „Fejlesztésekre, további 

beruházásokra van szükség, az 

önkormányzat vizsgálja, milyen 

forrásból mit tudunk a következő 

időszakban, a Papi földek fej-

lesztésének második ütemében 

megvalósítani, hogy mindenki 

számára kedvező helyzetet 

teremtsünk. A városvezetés 

számol is azzal, hogy teljesen új 

szabályzatot szükséges alkotni a 

Városligetet használók igényeit, 

érdekeit, az elmúlt években kiala-

kult szokásait figyelembe véve.”

Bízom benne, hogy az a bizo-

nyos kedvező helyzet mielőbb 

megvalósul. Közben pedig arról 

álmodozom, milyen jó lenne, ha 

jogszabályok helyett az egymás 

iránti empátia és figyelem szer-

vezné az életünket, hogy biciklis, 

autós, rolleres, babakocsis, gya-

logos ne az ellenséget, hanem a 

partnert lássa meg egymásban.

K. J.

S Z O L G Á L U N K  É S  V É D Ü N K

Bringával a Papi földeken

Csőzik László közösségi oldalán 

azt írta, rendszeresen olvas arról 

a közösségi médiában, hogy 

gyanús alakok járják a várost, 

bevilágítanak este elemlámpával 

a telkekre, a besurranó tolvajok 

pedig elemelnek ezt-azt. Az érdi-

ek betörési hullámtól tartanak, 

volt olyan polgár, aki térképet 

is készített arról, hol észleltek 

gyakrabban gyanús figurákat.

„Nemrég Szűcs Gábor alpol-

gármesterrel és a polgárőrség 

vezetőjével, Macsotay Tiborral 

»járőröztünk«. 

Többször egyeztettem Nogula 

Tamás alezredes úrral is: az 

Érdi Rendőrkapitányság veze-

tője megnyugtatott, kollégái is 

tudnak a szájról szájra terjedő 

történetekről, többet járőröz-

nek, jobban figyelnek (tavasszal 

a jelzésem alapján le is kapcsol-

tak egy gyanús társaságot). 

Ugyanakkor 

a rendőr-

séghez nem 

érkezik az átlagoshoz 

képest jóval több 

feljelentés, ahogy a 

polgárőrök sem kap-

nak több bejelentést” 

– írta a városvezető. Hozzátette 

azt is, hogy ez persze nem jelenti 

azt, hogy minden rendben lenne, 

hogy a közösségi médiában 

leírt esetek ne lennének való-

sak. Ahhoz, hogy eredményes 

legyen a felderítés, a rendőrök, 

polgárőrök hatékonyan tudjanak 

fellépni, intézkedni, az kell, hogy 

mi, érdiek segítsünk nekik. Ha 

bármi gyanúsat észlelünk, azt lát-

juk, hogy tolvaj, betörő ólálkodik 

az utcában, kertek alatt, azonnal 

értesítsük a rendőrséget (112 a 

segélykérő szám, a telefontanú: 

+36-80/555-111), vagy tegyünk 

bejelentést a polgárőrség veze-

tőjénél: +36 30 2000 890, e-mail: 

macsotay.polgarorseg@gmail.

com.

Ahogy egyik korábbi számunk-

ban írtuk, ugyanerre hívta fel 

a figyelmet Nogula Tamás érdi 

rendőrkapitány is, aki arra kért 

mindenkit, hogy elsősorban 

nekik szóljanak, ne a facebook-

ra írják ki, ha valami gyanúsat 

látnak.

Nogula Tamás hangsúlyozta, 

javuló tendenciát mutat az érdi 

kapitányság statisztikai mutatója. 

1999 óta teljesít itt szolgálatot, 

nála jobban kevesen tudják, hogy 

a múltban milyen sok betörés, 

illetve bűncselekmény történt 

Érden, melyek száma azonban 

mára drasztikusan csökkent. A 

facebookon megjelenő hírekről 

a rendőrség is tud, de nem ez a 

megfelelő platform erre, hiszen 

így az információk közvetve 

jutnak el a rendőrséghez, aki csak 

késve tud ezekre reagálni.

„Ezért szeretném kérni a 

lakosságot, hogy ha bármiféle 

gyanúsat észlel akár a saját kör-

nyezetében vagy bárhol Érden 

járva-kelve, nyugodtan tegyen 

bejelentést a 112-es segélyhívón, 

amire mi reagálni fogunk. 

A beérkező információkat 

értékeljük, elemezzük, majd 

ezekből állítunk fel úgymond 

nyomozati verziókat, amelyeket 

leellenőrzünk. Az elmúlt időszak-

ban nagyon komoly sikereket 

értek el kollégáim a bűncselek-

mények felderítésében.”

erdmost.hu

Többet járőrözik az érdi rendőrség  
és polgárőrség
Állandó topik az érdi facebook-csoportokban, 

hogy betörők járják Érdet. A problémáról az érdi 

rendőrség és polgárőrség is tud, sőt a polgármes-

ter figyelmét sem kerülték el az ezzel kapcsolatos 

hozzászólások.
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Várható programok: kézműves 

foglalkozások, ugrálóvárak és 

óriásjátékok, bűvészműsor, 

arcfestés, hennafestés, jósda, 

szekér és ezoterikus sarok, 

gyerekfejlesztő programok, 

tűzoltósági bemutató, (tűzoltó-

autó), kukásautó, munkagépek 

szelfipontja, hokibemutató, 

táncbemutatók, senior öröm-

tánc, erőnléti kihívás – fekvő-

támasz-bajnokság, aszfaltrajz- 

verseny, meseelőadás, délelőtt 

gyerekkoncert. 10–12 óra közt 

a már hagyományos Parkvá-

rosi Profikutya Parádé, kutyás 

bemutató, kutyasimogató, és 

a Monty Angyalai Állatmentő 

Egyesület cicái és kutyusai lesz-

nek a színpadon.

A közkedvelt lángos, vattacu-

kor, popcorn, fagyi és lacikony-

ha hívogatja majd a környék 

lakóit. A Kata Ranch pónilovai 

és csacsijai pedig sétára várják a 

kis vendégeket. Az esti progra-

mon a KissCompany után meg-

lepetés vendégzenekar (szer-

vezés alatt) szolgáltatja majd a 

talpalávalót az utcabálon.

A nap folyamán vásárolt 

tombolajegyekkel az Érdnyugat 

Egyesület „Manó projektjének” 

folytatására gyűjtenek.

A programok szervezése 

folyamatban van, a szervezők 

az erdnyugategyesulet@gmail.

com címen érhetők el.

erdmost.hu

Jön a harmadik 
Parkvárosi Parádé
Harmadik alkalommal szervezi meg az Érdnyugat 

Egyesület a Parkvárosi Parádét, mely az elmúlt évek-

ben Érd és környéke programturisztikai palettáján 

kiemelkedő helyet foglalt el. A több ezer főt fogadó 

érdi fesztivál idén is a szokott helyen, a Fundoklia té-

ren és környékén várja a látogatókat augusztus 20-án.
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Harminc, de akár ötven száza-

lékkal is emelkedtek a papírter-

mékek árai – köztük a füzeteké 

is – tavaly óta. A legegyszerűbb, 

kisalakú kockás füzet 80-100 

forintba kerül, de kaphatunk 

nagyalakú, vastag füzetet 800 

forintért is – tudtuk meg a régi 

buszpályaudvaron működő pa-

píráruboltot üzemeltető Holiday 

G+G Kft. ügyvezetőjétől. 

„A papírárak növekedése 

mellett gondot jelent a logisz-

tikai költség növekedése is: a 

benzinárak miatt ez az összeg a 

háromszorosára nőtt. Ezt még 

nem is építettük be az árba” – je-

gyezte meg Gulogi Krisztina.

Mivel az euró árfolyama 

emelkedett, drágultak az import 

ceruzák és az iskolatáskák árai 

is. Az a hátizsák, ami tavaly 

tizenötezer forintba került, idén 

már húszezer, és a tolltartók is 

többe kerülnek, mint tavaly. (Az 

alsós iskolatáskák ára 23 ezerről 

29 ezerre emelkedett, felsős 

táskát 10 és 20 ezer forint között 

kaphatunk.)

„A füzeteket illetően nem 

tudunk versenyezni a nagyáru-

házakkal, hiszen ők azokat be-

szerzési, nettó áron kapják meg, 

de mennyiségi kedvezményt, 

illetve hosszított fizetést mi is 

kapunk” – mondta el kérdésünk-

re Krisztina.

Üzletük tanszercsomagokat is 

összeállít pedagógusok kérésére, 

így az ügyvezető pontosan tudja, 

mennyibe kerül az iskolakez-

dés a szülőknek. „Az elsősöké 

a legdrágább, ha jó minőségű 

termékeket rakunk bele, 15-20 

ezer forintra jön ki rajzeszkö-

zökkel, mappákkal, füzetekkel, 

ecsettállal és minden egyébbel. 

Általánosságban elmondható, 

hogy az alsó tagozatosoké többe 

kerül, mint a felsősöké, hiszen 

nekik kell zsírkréta, színes ceruza, 

vízfesték, tempera is” – jegyezte 

meg Krisztina, aki több tanszer-

csomagot összeállított, melye-

kért már jönnek is a szülők. 

„Tartanak a folyamatos ár-

emelkedésektől, ezért mihama-

rabb be szeretnék szerezni a 

tanszereket” – vonta le a konk-

lúziót az ügyvezető, hozzátéve: 

nagyon sajnálja a szülőket, mert 

valóban jelentősen drágultak az 

árak. 

Önkormányzati  

támogatások

Hogy ne dőljön be szeptember 

elején a családi kassza, érdemes 

körülnézni az önkormányzati 

támogatások között. A nehéz 

helyzetben élő családok idén is 

igénybe vehetik a gyermeken-

ként tíz-tízezer forintos tanév-

kezdési támogatást. 

Az igénylés feltételei nem 

változtak tavaly óta: a család-

ban az egy főre jutó jövedelem 

nem haladhatja meg a 114 ezer 

forintot, a gyermeknek pedig 

bölcsődébe, óvodába, iskolába, 

vagy felsőfokú intézménybe kell 

járnia. (Csak a nappali tagozatos 

oktatásban részt vevő diákok 

után igényelhető ez a támo-

gatás.) Összege idén is tízezer 

forint, ami szabadon felhasznál-

ható a tanévkezdéshez kapcso-

lódó kiadásokra.

A kérelem benyújtásának 

határideje szeptember 30.

Az igényléseket a város hon-

lapján elérhető nyomtatványon 

lehet benyújtani, papíralapon a 

Humán-szolgáltatási Főosztá-

lyon (félfogadási időben) vagy 

postai úton, valamint elektroni-

kusan, az ügyfélkapun keresztül, 

ha a kérelmező rendelkezik 

elektronikus aláírással.

A kérelemhez jövedelem-

igazolást, illetve a 16. életévét 

betöltött gyermek esetén isko-

lalátogatási igazolást, nagyko-

rúnál pedig a tanulói jogviszony 

igazolását kell benyújtani.

Vargáné Dunai Mónika, a 

Humán-szolgáltatási Főosztály 

osztályvezetője elmondta, 2020-

ban és 2021-ben körülbelül 800 

gyermek kapott iskolakezdési 

támogatást, idén pedig augusz-

tus 5-éig 104 gyermek számára 

igényelte ezt a segítséget 34 csa-

lád, de folyamatosan érkeznek a 

beadványok.

Vargáné Dunai Mónika felhívta 

a figyelmet arra is: a veszély-

helyzet alatt meghosszabbított 

rendszeres gyermekvédelmi tá-

mogatások jogosultsága augusz-

tus 31-én lejár, aki nem kéri újra, 

az az ingyenes étkeztetést nem 

veheti igénybe szeptembertől. 

Az igényléseket papíralapon a 

Polgárok Háza ügyfélszolgálatán 

munkaidőben (személyesen vagy 

postán), illetve a Humán-szolgál-

tatási Főosztályon ügyfélfogadási 

időben, valamint elektronikusan, 

az ügyfélkapun lehet benyújtani. 

Ádám Katalin

Jelentősen drágultak a papírtermékek, illetve az 

iskolatáskák tavaly óta. Egy többgyermekes család-

nak több tízezer forint a tanévkezdés még akkor 

is, ha nem kapnak új iskolatáskát a gyerekek, és 

ingyen vannak a tankönyvek. 
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Ingünk-gatyánk rámegy

Szeptemberben ki-

bővül a Lukin László 

Alapfokú Művészeti Is-

kolában tanulható tan-

tárgyak köre, ugyanis 

elindul a jazz-zenei ok-

tatás, vagyis mostantól 

az elektroakusztikus 

zene is tanulható lesz 

az intézményben.

Szabóné Bán Ildikó intézmény-

vezető az Érd FM 101.3 Zónázó 

című műsorában beszélt arról, 

hogy eddig nem volt lehetőség 

az iskolában külön szintetizáto-

roktatásra, mivel az a zongo-

rához képest speciális hang-

szer, hiszen különböző zenei 

alapokat és zenei aláfestéseket 

is meg lehet szólaltatni rajta.

A Lukinban szeptembertől 

tizennégy hangszeren lehet 

tanulni, a legnépszerűbbek 

továbbra is a zongora és a 

gitár. Kedveltek még a furulya 

és fuvola, de a sokan választják 

a hegedűt és a csellót is.

Az intézményvezető elmond-

ta, a 2019–2020-as tanévben 

elindították a zenei munkaké-

pesség-gondozás foglalkozást. 

Ez nem más, mint játékos 

mozgásfoglalkozás, ami segíti 

a gyerekeket a zenetanulás-

ban. Elsősorban elsősöknek és 

másodikosoknak hirdetik meg 

ezeket az órákat. 

A módszer lényege, hogy 

enyhíti a tanulók fáradságát a 

zeneórákon és az egyéb tan-

órákon. Felderíti a hangulatot, 

javítja a motivációt, a figyelmet, 

a memóriát, a testtartást, a lég-

zést, miközben segíti a tanulást 

meghatározó részképességek 

fejlesztését is, és megalapozza 

a hangszeres készségeket a 

zenei előképzőben.

erdmost.hu

Indul  
az érdi jazz 
tanszak
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inden hónap első 

csütörtökén kiállítás 

nyílik a Topoly utcai 

intézményben helyi, illetve kör-

nyékbeli alkotók munkáiból. Ez 

alkalommal a Poly-Art Alapítvány 

egyik tagja, Nimsz Terézia hozta 

el korai akril-, illetve későbbi 

olajfestményeit, amelyeket az 

elmúlt öt esztendőben festett. 

Nimsz Terézia 2017-ben, egy 

festőművész ismerős biztatá-

sára ragadott először ecsetet, 

korábban ceruzarajzokat készí-

tett, illetve – óvó néniként – a 

gyermekeknek alkotott, rajzolt. 

Többek közt ez is kiderült abból 

a pódiumbeszélgetésből, amely-

nek házigazdája Somfai István, 

a Poly-Art elnöke volt. Nimsz 

Terézia egyébként nemcsak fest, 

hanem énekel is, a Canticum 

Novum Vegyeskarban – mű-

sorukból a kiállításmegnyitó 

közönsége is ízelítőt kaphatott, 

ugyanis a vegyeskar is fellépett a 

rendezvényen, nagy sikerrel.

A kiállításon Szűcs Gábor alpol-

gármester is köszöntötte a részt-

vevőket: „Nimsz Terézia gyere-

kek sokaságát terelgette művészi 

tehetségük kibontakozása felé. 

Ehhez természetesen az is kellet, 

hogy óvodapedagógusi munkája 

során napról napra a legtöbbet 

hozza ki nemcsak a gyerekekből, 

hanem saját készségeit is formál-

ja, tökéletesítse. A Képzőművé-

szek Érdi Közösségének négy éve 

a tagja, és csoportos kiállításon 

többször láthattuk már légies, 

egyben elgondolkodtató munká-

it, így például tavasszal, a Parkvá-

rosi Közösségi Házban. Most itt 

a lehetőség, hogy alaposabban is 

elmerüljünk alkotásainak varázs-

latos világában.”

A vendégeket Szilaj Krisztina, 

az Időseket Ellátó Intézmény 

tagintézmény-vezetője köszön-

tötte, aki tudósítónknak hang-

súlyozta: igen nagy szerepet 

töltenek be ezek a kiállítások az 

idősek életében, akik szeretik 

a kulturális programokat, és 

ezekben a nehéz, nyomasztó, 

betegségekkel teli időszakban 

különösen fontosak ezek a 

rendezvények, mint például az 

őszi szüreti mulatság, amire már 

most nagyon készülnek. A telt 

házzal működő idősotthonban 

rendszeresen biztosítanak terá-

piás jellegű, illetve alkotó jellegű 

foglalkozásokat az itt élőknek. 

Ádám Katalin

Nimsz Terézia kiállítása augusztus 

30-áig tekinthető meg a Topoly 

utcában, szerdánként 17 és 19 óra 

között.

A különösen nagy hőség ellené-

re voltak bátrak és érdeklődők 

az Érdi Galériában július 29-én, a 

regensburgi egyetem hallgatói-

nak kiállításmegnyitóján. Csőzik 

László polgármester a német 

vendégeket megtisztelve, 

köszöntőjét németül mondta el. 

Érd város nevében megköszön-

te, hogy az AVL magyarországi 

leányvállalatát, amely az elmúlt 

évek során élvonalbeli kutató-

fejlesztő centrummá vált, Érdre 

telepítették. A kiállítás bizonyíté-

ka annak, hogy nemcsak gazda-

sági, de kulturális kapcsolatok-

ban is számíthat Érd a cégre. 

Dirk Janetzko, az AVL ügyve-

zető igazgatója örömének adott 

hangot, hogy immár harmadszor 

fogadja be Érd városa, illetve a 

galéria az egyetem kiállítását. 

Beszámolt arról, hogy az érdi 

telephelyükön elkészült az első 

épület, ahova be is költöztek. 

Zalaegerszegen és Kecskeméten 

is hamarosan birtokba veszik az 

ottani telephelyeik új épületeit, 

így Magyarországon több mint 

550 munkatársat foglalkoztat-

nak.

Balázs Sándor művészeti író 

Galilei-idézettel kezdte méltatá-

sát: „A gömb tökéletes forma, 

talán a legtökéletesebb, ám 

annyira mégsem tökéletes, hogy 

építkezzünk vele, mert sokkal 

hatalmasabb a megformált kő, 

a tégla.” A művész gömböket 

teremt. A tudomány feladata 

ezekből a gömbökből téglát for-

málni. Így válhat a művészet és a 

tudomány egymás kiegészítőjé-

vé. A tudomány az értelemre, a 

művészet az érzelemre irányul. 

A tudomány módszere tárgyila-

gos, míg a művészeté szubjektív. 

Jelen kiállítás létrejöttének alap-

ja a támogató együttműködés 

– mondta Balázs Sándor –, az 

AVL arra ösztönözte a regens-

burgi egyetem képzőművészeti 

alkotóit, hogy kötött, mégis sza-

badon kezelt tematikájú alkotá-

sokat hozzanak létre klasszikus 

festészeti technikákkal.

Mittelmeier professzor első 

szava az örömé volt, hogy a 

közönséget láthatóan érdekli 

a kiállítás és az egy mással való 

beszélgetés, hiszen szerinte 

ez manapság nem megszokott 

dolog. Az AVL mint támogató 

cég meghatározta a tematikát, 

amely a kommunikáció volt, de a 

hallgatók szabadon alkothattak, 

viszont a tanáruk kérése az volt, 

hogy munkáikban legyen egy 

határozott állásfoglalás, hiszen 

Jézus is azt mondta, hogy szava-

ink legyenek határozott igenek 

vagy nemek. Fontos szempont 

volt, hogy az emberek közötti 

kommunikáció a koronavírus 

alatt teljesen megváltozott. A 

diákokban is tudatosult, hogy 

ma már sokkal inkább az okoste-

lefonokon keresztül valósulnak 

meg a kapcsolataink a szemé-

lyes érintkezés helyett. A média 

világában fenntartásokkal kell 

kezelnünk a híreket, nem tud-

hatjuk, mikor hazudnak és mikor 

mondanak igazat. Az emberek 

óriási kihívások előtt állnak, és 

egy jól működő társadalomban a 

párbeszéd létfontosságú, a gon-

dolkodó emberek csak közösen 

találhatnak megoldást a gondok-

ra. Mindannyiunk közös felada-

ta, hogyan fogalmazzuk meg a 

véleményünket, és azt hogyan 

osztjuk meg egymással.

A kiállításmegnyitón Dresch 

Mihály – a tőle megszokott mó-

don - nyújtott fergeteges zenei 

élményt, amelyet a közönség 

hosszas vastapssal köszönt meg.

Mindazoknak, akik nem tudtak 

jelen lenni, szeretettel ajánljuk, 

nézzék meg a regensburgi fiata-

lok merész, őszinte alkotásait, 

vízióit a jövendő társas kapcsola-

tairól és a kommunikációról.

b. cs.

A kiállítás augusztus 19-éig láto-

gatható az Érdi Galériában.
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Ceruzától az olajig

A kommunikáció jövője  
– művészszemmel

Nimsz Terézia öt éve ragadott ecsetet a kezébe, 

miután egy festőművész, látva a rajzait, alkotásra 

biztatta. Egy évvel később már a Képzőművészek 

Érdi Közösségének (KÉK) tagja volt, most pedig 

megnyílt első önálló kiállítása az Időseket Ellátó 

Intézményben.

Művészet és technika címmel nyílt kiállítás a Regens-

burgi Egyetem Képzőművészeti és Esztétikai Nevelési 

Intézete hallgatóinak alkotásaiból a kommunikációról 

az Érdi Galériában. Köszöntőt mondott Csőzik László 

polgármester és Dirk Janetzko az AVL HTC ügyvezető 

igazgatója, megnyitotta Balázs Sándor művészeti író, 

illetve Mittelmeier professzor. Közreműködött Dresch 

Mihály. A kiállítás augusztus 19-éig látogatható.
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Olcsón, egyedit

Interneten keresgélni ugyan 

kényelmes és gyors – ki sem 

kell mozdulnunk otthonról –, de 

sokan jobban szeretik a hagyo-

mányos vásárlási módokat, leg-

alábbis olyan esetekben, amikor 

fontos a felpróbálhatóság és 

az anyag megtapintása, valós 

látványa. A bolhapiacok, garázs-

vásárok további nagy előnye, 

hogy böngészgetés közben az 

ember igazi kincsekre lelhet (e 

sorok írója az érdi piacon potom 

összegért tett szert egy csodá-

latos rézkarcra, de bukkant már 

Tatabányán különleges ékszerre 

a százforintos szekcióban, és 

ritka az az eset, hogy nem talál 

valami „must have” könyvrit-

kaságot, konyhai apróságot az 

útjába kerülő zsibvásárokban). 

Szóval: turkálni jó is, izgalmas 

is, igaz, ez időt és jelenlétet igé-

nyel, no meg némi szemfülessé-

get, ugyanis – ez is tapasztalat – 

a jó kis garázsvásárokról gyakran 

csak utólag értesül az ember. 

Merthogy nem elég kipakolni 

a cuccot a teraszra, kell hogy a 

vevő is tudjon az akcióról.

„Költözés előtt állunk, és 

azoktól a dolgoktól szerettünk 

volna megválni, amit az új házba 

már nem vinnénk magunkkal. 

Kétszer tartottunk garázsvásárt. 

Az első hétvégén csak az inter-

neten, az ismerősök között hir-

dettük, nem is jött el senki, csak 

a szomszédok és a környéken 

lakók, de második alkalommal 

már plakátoztunk egyet a piac 

környékén, ennek köszönhető-

en rengetegen eljöttek. Száz-

ötszáz forintos apróságokból 

nyolcvanezer forintot árultunk 

ki” – mesélte az egyik barátnőm, 

aki szerint sokkal jobban megéri 

garázsvásárt tartani, mint da-

rabonként árusítani a megunt 

dolgainkat a neten. 

„Fotózni kell, leírást adni, vála-

szolni a potenciális vevők kérdése-

ire – ez rengeteg idő, és hiányzik a 

személyesség” – tette hozzá.

Georgina garázsvásár-hirdeté-

sével az interneten találkoztam. 

Május végén tartotta az akciót, 

de sajnos ő nem járt sikerrel. 

Mint mondta, egyetlen ember 

sem jött el, ami szerinte a hónap 

végének, illetve a hirdetés hiá-

nyának köszönhető. 

„Nem tudtam, hol és hogy hir-

dessünk. Egy tematikus oldalra 

tettük fel, az érdi közösségi cso-

portban valamiért nem jelenítet-

ték meg a felhívásomat.  Biztos 

nem felelt meg a szabályzatnak. 

Legközelebb plakátolni kellene 

ott, ahol szabad” – mondta 

Georgina, aki főleg a gyermekei 

már nem használt játékaitól, 

ruháitól, felszerelési tárgyaitól 

szeretne megválni, és pár mű-

szaki cikket is eladna. 

„Az internetes eladással is 

próbálkoztam már, de két gye-

rek mellett postára szaladgálni, 

csomagot feladni nekem nem 

megy. A személyes kapcsolat 

jobban működik: a vevő idejön, 

megnézi, és az se baj, ha még-

sem viszi el. De az, hogy adjak 

postára, illetve vigyek be Pestre 

párszáz forintos dolgokat, az 

nem működik” – tette hozzá.

Georgina kedvét az első siker-

telen próbálkozás nem vette el: 

a szomszédjával szeretne tartani 

egy újabb garázsvásárt, augusz-

tusban, akkor már odafigyelve a 

hirdetésre.

Zsuzsannának sincsenek jó 

tapasztalatai: ő többedmagával 

szervezett a Tisztviselőtelepen 

garázsvásárt, amolyan „nyitott 

pincék”-módjára, még térképet 

is készítettek arról, hogy hol és 

ki árusít, csakhogy olyanok is 

szerepeltek rajta, akik végül is 

nem pakoltak ki. A vevők jöttek, 

láttak és csalódtak. „Tíz érdek-

lődő volt, ami elég kevés, és a 

szervezés sem volt megfelelő. 

Biatorbágyon ennek nagy ha-

gyománya van, ott aki végigjárja 

az eladókat, ajándékot kap, ez-

zel motiválják a vevőket. Persze, 

fontos a jó hirdetés is: régen, 

mikor az Érdi Újságban hirdet-

tünk ilyen lehetőséget, többen 

jöttek” – fűzte hozzá.

Nemcsak magánszemélyek 

tartanak garázsvásárt: a Monty 

Angyalai Érdi Állatmentés 

Egyesület tavaly két ízben is 

rendezett ilyen akciót, egyszer 

tavasszal, egyszer ősszel. Mint 

Varga Zsuzsitól, az egyesület 

egyik tagjától megtudtuk, a 

májusin várakozáson felüli volt a 

részvétel és a bevétel. 

„Rengeteg adományt kap-

tunk, amit a garázsvásáron el 

tudtunk adni: egyedi bögréket, 

kutyás kellékeket, apróságokat, 

ezek nagyon sikeresek voltak. 

Használt ruházatot, cipőt, DVD-t, 

könyvet, konyhai felszerelést is 

kínáltunk, ezek is népszerűek 

voltak. A szeptemberi garázs-

vásárunk viszont már nem volt 

olyan sikeres, gondolom, az isko-

lakezdés miatt. Idén is szeretné-

nek tartani, talán nyár közepén, 

de ezt még egyeztetni, szervezni 

kell, hiszen az sem mindegy, 

hogy mennyire forgalmas, frek-

ventált az a hely, ahol kipakoljuk 

a portékáinkat” – hangsúlyozta 

Zsuzsi. 

A Monty egyébként az interne-

ten is árusít, de ezzel kapcsolat-

ban nincsenek kedvező tapasz-

talataik: a facebookos licites 

oldaluk látogatottsága megállt, 

nem fejlődik, így aztán le is 

álltak vele. „Sokkal jobb, amikor 

a vevő látja, mi a választék, és 

megfoghatja, amit vásárolni 

szeretne” – vélekedett, majd 

hozzátette:

„Nekünk az vált be, hogy ol-

csóbban adunk mindent: az árak 

száz forintnál kezdődnek, és a 

legdrágább dolgok sem kerülnek 

ötezer forintnál többe. A garázs-

vásár lényege pont ez: olcsón 

jutni egyedi dolgokhoz. És ami 

még nagyon fontos: a hirdetés. 

Ezt már egy-másfél hónappal ko-

rábban meg kell kezdeni, hogy 

sikeresek legyünk.”

Ádám Katalin

Reneszánszukat élik a bolhapiacok, garázsvásárok, 

és nem kell különösebb tudomány, hogy rájöjjünk, 

miért: egyrészt a kincskeresés izgalma, másrészt a 

tárgyak kézzelfoghatósága miatt, a siker azonban 

nem garantált. Utánajártunk, milyen tényezők szá-

mítanak, ha épp garázsvásárt szerveznénk.
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Fakósárgán virítanak a kukori-

caszárak a Battai utca mellett 

húzódó kukoricásban; a leg-

többön cső sem bólogat, elhalt 

a vetemény. Az út túloldalán 

viszont szerény, de mégiscsak 

élő növényeket látunk. 

„Ez a különös érdi mikroklíma 

hatása: a nedvességet jobban 

megtartó hegyvidéki talaj itt 

találkozik a szárazabb mezőföl-

divel. Azok, akik a mezőföldi sza-

kaszon vetettek, most nagyon 

rosszul jártak a szárazság miatt, 

akár többmilliós káruk is lehet” – 

mutat körbe a Hudák Mihály.

Az öregek jobban bírják

A városunkban jól ismert borász, 

gazda lapunknak elmondta, 

mekkora kárt okozott az aszály 

az Érd és Százhalombatta között 

található gazdaságokban. A 

pusztítás nála is jelentős: „elő-

fordult, hogy a barackosomban 

a fán sült meg a gyümölcs, 

úgy kellett leverni róla, mint 

a diót” – mondja a gazda, aki 

állandó locsolással védte meg 

gyümölcsösét: lajtoskocsival 

hordta a vizet a barackfákhoz, 

4-5 ezer litert is szétlocsolt, így 

sikerült megakadályoznia, hogy 

az ültetvény elpusztuljon. A 

szárazság ugyanakkor nem érte 

meglepetésként, hiszen még 

jól emlékszik a 2003-as aszály-

ra, ami szerinte a jelenleginél 

is nagyobb csapást jelentett a 

gazdákra. Hudák Mihály azóta 

mennyiségkorlátozással próbál 

jobb minőségű termést elérni; 

emellett szárazságtűrő fajtákat 

ültet, és a gyümölcsfák „vissza-

törpítésével”, metszésével aka-

dályozza meg, hogy túl nagyra 

nőjenek: „A tapasztalat, hogy 

a százéves fák jobban bírják a 

forróságot, mint az újoncok, 

hiszen kiterjedt kutatógyökér-

hálózatot növesztettek, és több 

vizet találnak.”

Megnézzük Hudák szőlőjét is. 

A kánikula megviselte a tőkéket, 

a néró fajta például feleakkora 

szemeket hozott, mint máskor. 

Az idős gazda mégsem elége-

detlen, és nem csak azért, mert 

hetvennyolc hektárnyi területen 

búzát, zabot, kukoricát is termel. 

„Mi, parasztok, nem fogjuk 

feladni; mondhatni, genetikailag 

ragaszkodunk a földhöz. Nem az 

értéke vagy a várható termés-

hozam miatt: partnerei vagyunk 

a növényeknek, felelősséggel 

tartozunk értük. Rám fél hektá-

ron is naponta félmillió élet vár, 

hogy gondját viseljem” – magya-

rázza. 

Az aszály miatt Hudák elgon-

dolkodott a vízkivétel lehetősé-

gén: az agrárkamara hírleveléből 

értesült, hogy most kedvezmé-

nyesen használhatná a felszíni 

és talajvízforrást – eddig nem 

volt szüksége rá, de úgy érzi, a 

klímaváltozás miatt „nem ülhet 

tovább a babérjain”, muszáj lesz 

felszerelkeznie. Óriási érvágás 

lehet azonban, hogy a hegyvidé-

ki területen 200-300 méterre is 

le kell fúratnia annak, aki kútból 

szeretné öntözni ültetvényét.

Saját szárán aszalódik

Nagy kihívást jelent az aszály 

Kellner Tamás barackos gaz-

dának és családjának is: míg 

tavaly a fagy, idén a kánikula 

tizedelte meg a termést, a 2020-

as, viszonylag nyugodt évhez 

képest 30 százalékkal kevesebb 

gyümölcs termett idáig Kellner 

földjein. „Nagyon meglátszik 

a vízhiány és az erős UV-sugár-

zás, a gyümölcs saját szárán 

aszalódik meg. Ami pedig mégis 

épen marad, az kisebb méretű 

lesz a megszokottnál: általában 

A-duplás barackot szüretelünk, 

ami úgy tenyérméretű, most 

azonban a B- és C-kategóriás a 

gyümölcs, vagyis teniszlabda 

nagyságú vagy annál kisebb” 

– meséli a fiatal gazda, hangsú-

lyozva, hogy továbbra is csak 

a legjobb minőségű barackot 

adják el.

Miután a korai érésű Red-

haven fajták megsínylették a 

forróságot, Hudák Mihályhoz 

hasonlóan Kellnerék is locsolni 

kezdtek: lajtoskocsin hordják fel 

a vizet a több telken elterülő, 

mintegy négyhektárnyi barac-

kosba. Az öntözés jelentősen 

megnöveli a termesztés költ-

ségeit, amihez az idén három-

szorosára dráguló növényvédő 

szerek is hozzájárulnak: Kellner 

Tamás ezzel együtt sem gondol-

kodik 20 százaléknál magasabb 

áremelésben, hiszen a gyümölcs 

nem válhat megfizethetetlenné. 

A kérdésre, hogy a rosszabb 

évek miatt kiszállna-e gazdál-

kodásból, valósággal megrökö-

nyödik: mint mondja, ez nem 

csak egy munka, ez hivatás – az 

aszálytól, fagytól nem ijedhet 

meg, aki életét a mezőgazdaság-

nak szenteli.

Halálosan elfáradnak  

a méhek

Nem csak a gazdák, a méhésze-

tek is megszenvedték a kímé-

letlen forróságot, tudjuk meg 

Fazekas Józseftől, az 1876 óta 

üzemelő érdi Fazekas Méhé-

szet vezetőjétől. „A méheimet 

nagyon megviseli ez az időjárás, 

a gyűjtögetés mellett komoly 

terhet jelent nekik, hogy leve-

gőztessék a kaptárt„ – mondja. 

A méhek ugyanis nem csak szor-

gos nektárgyűjtők: élő klímabe-

rendezésként is funkcionálnak. 

A hidegben testük remegésével 

fejlesztenek hőt, kánikula idején 

pedig vízcseppeket hordanak 

be a kasba, és szárnyuk kitartó 

rezegtetésével párásítanak, 

hogy friss levegővel lássák el a 

petékből kibújó „méhcsecsemő-

ket”, az álcákat. A légkondihoz 

azonban víz kell, nem is kevés: 

hőhullámok idején a méhek ka-

sonként naponta két liter vizet 

is elhasználnak, a rezegtetés 

fáradságos munkájában pedig 

szó szerint elhasználódnak.

Az aszály a mezők, gyümölcsö-

sök virágait sem kíméli, ezzel az 

egyik legfontosabb betevőtől, a 

virágportól fosztva meg a rova-

rokat. „A virágpor tartalmazza a 

fejlődéshez szükséges fehérjét: 

nélküle a dolgozók élettartama 

is lerövidül. Így néhány év alatt 

egyre kisebb lesz, majd össze 

is omolhat egy méhcsalád” – 

mondja lapunknak a szakértő.

Fazekas József jelenleg 

150 méhcsaládot, mintegy 35 

ezer egyedet tart. Ebből jó, ha 

húszezer lesz képes áttelelni, az 

elhullás jelentős. „Minden igyeke-

zet ellenére sem tudjuk olyan 

erőben tartani a családokat, mint 

akár két évvel ezelőtt, évente 

több száz bogarat veszítünk” – 

mondja az idős méhész. (Bár a 

méhek rendszertanilag a rovarok 

osztályába tartoznak, Fazekas a 

bogarat személyesebb, családia-

sabb megszólításnak érzi.)

A Fazekas méhészet tehát 

nehéz időket él meg, a rovarok 

mesterséges hozzátáplálása is 

sokba kerül. Fazekas József úgy 

számol, hogy 10-20 százalékos 

áremeléssel tudják majd ellen-

súlyozni az aszály miatti plusz-

kiadásokat – és reméli, hogy a 

vevők számára ez még elviselhe-

tő mértékű drágulás lesz.

Koncz Tamás

Tavaly a fagy, idén a szárazság tizedeli az érdi agrá-

riumot; a gazdálkodók vizet hordanak a földekre, 

trükkök sorával próbálják megmenteni a termést, 

a klímaváltozással folytatott harcban azonban ez 

kevés lesz.

Bár az érdi gazdáknak is komoly károkat okozott a júliusi hőség, ez alig 
összevethető a kelet-magyarországi agrárium katasztrófájával. A Port-
folio.hu szerint az Alföldet mondhatni bibliai méretű aszály sújtotta, csak 
július második hetéig 400 milliárd forint értékben ment tönkre a naprafor-
gó és kukorica a keleti régiókban, összesen 500 ezer hektáron égett ki 
a két haszonnövény. Az extrém szárazság már évtizedes probléma az 
alföldi területeken, ahol a folyamszabályozás óta az áradások már nem 
képesek táplálni a talajt. Becslések szerint a Homokhátságon akár 4-7 
méterrel is süllyedhetett a talajvíz szintje az ötvenes évek óta, a fogyatko-
zó csapadék és az apadó folyók miatt pedig a nagy víztározók sem telnek 
meg teljesen. A kormány, észlelve a válsághelyzetet, gyorsan összehívott 
egy aszályos operatív törzset. A Nemzeti Agrárkamara július 20-ától azt 
is engedélyezte, hogy a gazdák egyszerűsített bejelentéssel juthassanak 
felszíni vagy talajvízhez. Ezzel a lehetőséggel a növekedés.hu szerint 
rövid időn belül ezer termelő élt, több mint 11 ezer hektáros területen.

Több százezer hektár égett ki
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SSült barack és töppedt szőlő:  
aszállyal küzdenek az érdi gazdák
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ragmatikus világunkban nem 

elég az üdvösséghez, hogy 

valami nálunk őshonos, és része 

a fajok sokszínűségének, létjogosultságát 

bizonyítania kell. Kezdjük tehát azzal: mi 

haszna a hódnak? Nos, nem sok min-

dent hozhat föl mentségére: nem eszik 

szúnyogot, nem állít elő üzemanyagot. 

Kétszáz éve, míg az utolsó példányt ki 

nem lőtték, még gallért lehetett készíteni 

belőle. Pechére belefért a böjti étrendbe, 

„hal az, ami vízben él” alapon, így a nagy 

böjti buzgóság – meg a sok folyószabá-

lyozás – oda vezetett, hogy az utolsó 

hódprémkészítő mester is visszaadta az 

ipart. Az 1990-es évekig a magyar folyók 

mentén hódot nem lehetett látni, ám 

mire a Hortobágyi Nemzeti Park, majd 

a WWF Magyarország szakemberei a 

visszatelepítésüket fontolgatták, már 

kezdtek visszaszivárogni. 

E sorok írója jelen volt a sajtóesemé-

nyen, melyet az első Drávába engedett 

hódpár tiszteletére szerveztek a 2000-es 

évek elején. Azóta elkötelezett hódolója 

lettem e szép állatnak, bár az érdi Duna-

parton sétálva elborzaszt hatalmas egója, 

ami méteres körméretű fák kirágására is 

sarkallja. Mentségére írom, ezt biológiai 

parancsra teszi. Lakóüregét a partoldal-

ban alakítja ki, sőt, ha a part magasságát 

és a víz mennyiségét nem találja megfe-

lelőnek, buzgó építkezésbe fog, hogy a 

kotorék bejárata víz alatt legyen. Gátakat 

inkább a kisvízfolyásokon emel, egy 

átlagos hódlakosztály járatai akár a 10-11 

méter mélységet is elérhetik. Növényevő, 

a fák kérgét és leveleit fogyasztja, folya-

matosan növő metszőfogait azonban 

muszáj edzenie, ennek nyomait láthatjuk 

a jellegzetes homokóraformára faragott 

fatörzseken.

Védett is, meg nem is?

„Ökoszisztéma mérnök – jellemzi a hódot 

Dedák Dalma, a WWF Magyarország kör-

nyezetpolitikai szakértője. – Ez azt jelenti, 

hogy hozzájárul élőhelyek átalakításához 

azáltal, hogy átrendezi a folyóvizek part-

vonalát, lassítja a lefolyást. Az Európai 

Unióban természetvédelmi oltalom alatt 

áll. Nálunk ugyan most kivették a 13/2001. 

miniszteri rendelet 2. mellékletéből, 

amely a védett fajokat sorolja fel, uniós 

tagállami kötelezettségeink miatt azon-

ban a hód védelmét továbbra is fenn kell 

tartanunk. A gyakorlatban tehát annyi 

változik, hogy míg eddig csak közérdek-

ből lehetett gyéríteni, csapdázni, áttelepí-

teni a hódot, most már – alapos indoklás 

után – gazdasági okból is lehet. Az EU ter-

mészetvédelmi megközelítése az, hogy a 

populációk stabilitását, integritását meg 

kell tartani. A tagállam dönti el, hogy 

ehhez milyen eszközt választ, de számon 

kérik rajta az eredményt. Magyarország e 

mostani döntéssel azt választotta, hogy a 

hódok korlátozott gyéríthetőségét tartja 

benne a jogban úgy, hogy a populáció 

fennmaradása ne kerüljön veszélybe.”

De mit tett az oktalan állat, amitől 

betelt a pohár? Sajnos hosszú lenne a 

lista, ha az építményeikkel és üregeikkel 

az árvízi védekezésben okozott károkat 

fel akarnánk sorolni – beszéljen inkább a 

pénz: a hvg.hu kérdésére a Belügyminisz-

térium 100-200 millió forintban becsülte 

meg az éves helyreállítási költséget, ami-

be a hódok aktív mérnöki munkája kerül a 

vízügyi igazgatóságoknak.

Az viszont nagyon is kérdés, mit jelent 

a gyakorlatban a hódvédelem lazulása? 

Vajon azt, hogy egy-egy területen meg-

kapják rá a vadászok a kilövési engedélyt 

október és március között – ami egyéb-

ként épp a hódok szaporodási időszaka –, 

és két vaddisznó meg egy őz közt hódot 

is ejthetnek?

A kiemelt termé-

szetvédelmi olta-

lom feloldása nem 

jelenti azt, hogy a hód va-

dászható lett 

– hangsúlyozza Dedák Dalma. – Gyérítése 

továbbra is engedélyköteles, melynek 

során nem merülhet fel a vadgazdálkodás, 

egyáltalán, a haszonszerzés szempontja. 

Az állományt eddig is lehetett gyéríteni: 

vízjogi hatósági eljárás körében a termé-

szetvédelmi hatóság adhatott rá enge-

délyt, a meder fenntartása érdekében, ha 

az ár lefolyását hódgát akadályozta, és 

mondjuk egy kis falut emiatt öntött volna 

el az ár. Ilyenkor meg kellett próbálni 

riasztani, illetve élve befogni az állatot, 

csakhogy az utóbbi időben nem tudták 

hova áttelepíteni, mivel az elmúlt öt évben 

berobbant az állomány. Most könnyebb 

lesz engedélyt kapni a kilövésére, bizonyít-

ható gazdasági károkozás esetén. Néhány 

ártéri fa kidöntése nem tartozik ebbe a 

kategóriába. Egy egészséges ökosziszté-

mában a hódok okozta fapusztítás nem 

összevethető például azzal, hogy nagy vízi 

mederkezelés címszó alatt, vagy árvízvé-

delmi munkák során egész erdőket szün-

tetnek meg. Nemrég több százezer fát 

vágtak ki a Közép-Tiszánál – ehhez képest 

a hódok fapusztító tevékenysége elenyé-

sző. Viszont egy erdőgazdaság számára 

lehet jelentős a kár.”

Kényszerházasság,  

következményekkel

Kérdésünkre Tóth Pétertől, a Pilis Park-

erdő Zrt. Ráckevei Erdészetének vezető-

jétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 

Beliczay-szigeti nemesnyár-ültetvényekre 

egyelőre nem jelent veszélyt a hódállo-

mány.

„A hód jelenléte a Beliczay-szigeten 

egyrészt természetvédelmi érték, hiszen 

Natura 2000-es területről van szó, ahol a 

biodiverzitáshoz hozzátartozik minden 

vadon élő állat is, jelenlétének követ-

kezményével együtt. Másrészt nyilván 

probléma, amelyre folyamatosan megol-

dásokat kell kidolgoznunk. A Duna-parttal 

párhuzamos sétálóút menti erdőrésze-

ken túltartott füzeket, szürkenyarakat, 

szileket láthatnak az arra járók, ezeket 

természetvédelmi szempontok miatt 

nem termeljük le, így oda csemeték sem 

kerülnek. Ott a hódok tudnának kárt 

okozni, de a sétálóúton még nem jöttek 

át. Valószínű, hogy a Duna-mederben és 

az ártéri keskeny erdősávban megfelelő 

mennyiségű táplálékot találnak. Ugyan-

akkor Makád határában és Ráckevén 

megfigyeltem, hogy az ínségesebb téli 

időszakban, amikor nincs zöldnövényzet, 

20-40 métert is megtesznek a táplálko-

zóhelyeiktől, és előszeretettel eszik a 

nemesnyárt. Bezzeg az invazív zöldju-

harhoz vagy a bálványfához nem fűlik a 

foguk! Többféle eszközt is kipróbáltunk 

már ellenük, de azok az emberi verejték 

szagát árasztó vadriasztó berendezé-

sek, amelyek például az őzeknél sikerre 

vezettek, a hódot nem zavarják. Próbál-

tuk lefesteni a fák kérgét mész, gipsz 

meg homok keverékével, de ezt ínséges 

időkben a kéreggel együtt elfogyasztot-

ták. Érden egyelőre nincs gond, így aztán 

egy nem túl boldog kényszerházasságban 

élünk.”

Van, ahol örülnek a hódnak, tudtuk 

meg Dedák Dalmától. Ilyen például a 

Duna–Tisza-közi homokhátság, ahol a 

hódgát a nyári aszály idején enyhítette a 

szárazságot. 

„A hóddal való együttélésnek nem 

az volna az egyetlen lehetséges módja, 

hogy eltávolítjuk az emberlakta terü-

letekről – hangsúlyozza a szakértő. 

– Ausztriában például  egyetemekkel 

együttműködve forródrótot működtet-

nek, ahová a gazdálkodók betelefonál-

hatnak tanácsért, ha hódügyi sérelem 

éri őket. Egy ilyen tanácsadó hálózatot 

Magyarországon is létre lehetne hozni, 

amely segíthetne az együttélésben, 

illetve szükség esetén abban is, hogyan 

lehet költséghatékonyan gyéríteni az 

állományt. Amikor a mostani jogsza-

bályváltozást előkészítették, a WWF-fel 

is egyeztetett a minisztérium. Kértük, 

hogy legalább az kerüljön be a jogsza-

bályba, hogy ha a hódgátakat elbontják, 

vizsgálják meg azt is, hogy a környék 

vízellátottságára ez milyen hatással 

van. Ezek a természetes vízvisszatartó 

építmények ugyanis aszályos időszakban 

nagy szolgálatot tehetnek: a felszín alatt 

oldalirányba el tud szivárogni a víz, és 

alulról táplálja a mezőgazdasági terüle-

tek növényzetét is.”

Együtt élni vagy elüldözni?

A hód akaratlan jócselekedetei közé 

tartozik az is, hogy gátjával szaporodó 

helyet biztosít többek között a kétéltű-

ek számára. Különösen a békák eseté-

ben fontos ez, hiszen a számuk erősen 

megfogyatkozott. Sokat tanulhatnánk a 

folyók építőművészeitől – ajánlja a WWF 

szakértője –, ahogyan a svájciak, akik 

a patakokra mesterségesen építenek 

hódgátakat. 

„Általában a nyugat-európai gazdálko-

dókban sokkal nagyobb a nyitottság az 

együttélésre és a védekezésre. Hajlandók 

a saját pénzükből – vagy az agrártámo-

gatásból – költeni erre. Szerencsére Ma-

gyarországon is tudok jó példát: amikor a 

vácrátóti botanikus kertben megjelent a 

hód, a WWF közvetítésével Burgenland-

ból hívtak hódkutatót, hogy befogási és 

távoltartási módszereket tanuljanak tőle. 

A kérdés valójában az, hogy akarunk-e 

áldozni arra, hogy megvédjük ezt a jószá-

got és együtt éljünk vele, vagy csupán 

teljesítjük az unió által elvárt minimumot, 

és azt kívánjuk, tűnjön el innen messzire? 

Ha tudunk egy kis helyet adni neki, az 

élővizeink minőségét tekintve indikátor-

ként fogja megmutatni, hol vannak még 

természetközeli állapotok.”

Mihalicz Csilla

A hód megtette kötelességét,  
a hód mehet
Kihúzta a gyufát a hód. Eljátszotta a becsületét. Az ember men-

tőövet dobott neki, és a telhetetlen állat ahelyett, hogy behó-

dolt volna, egyre csak szaporodik és rág. De most aztán megkap-

ta: a Magyar Közlönyben megjelent, hogy hazánkban levették a 

természetvédelem alatt álló fajok listájáról. Azt jelenti ez, hogy 

vadászható lett, akár még a bográcsba is bekerülhet?
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A mesemon-

dásnak nem 

lehet célja  

a pénzszerzés.

Annak idején ön is mesemondók 

ajkáról hallgatta a meséket?

Magyarországon, egy határ menti 

kis faluban születtem, Drávasztárán. 

Gyermekkoromban majdnem az 

egész falu horvát ajkú volt. Akkor 

még hallottam idős embereket fej-

ből, emlékezetből mesélni. A konkrét 

cselekményre nem emlékszem, 

mesei képeim viszont vannak.

Hogyan lett mesemondó? 

Százhalombattára jöttem férjhez. 

Először tanítottam, majd a könyv-

tárban kezdtem dolgozni, amelynek 

ma igazgatója vagyok. Körülbelül ti-

zenhárom éve, hogy a Hagyományok 

Háza meghirdetett egy mesemondó 

tanfolyamot, oda jelentkeztem. Ké-

sőbb találkoztam Frankovics György 

és Eperjessy Ernő mesegyűjtők 

történeteivel, és megismerkedtem 

magukkal a gyűjtőkkel is. Ezekbe a 

Dráva menti mesékbe sok cigány 

meseelem keveredik, és ez külön ízt 

ad nekik.

A Múzeumok Éjszakáján, Érden 

három horvát mesét mondott el 

a felnőtt közönségnek. Ezek azért 

mások, mint a magyar népmesék. 

Igen, sokkal direktebbek, és kevésbé 

szimbolikusak. Például a „A faruhás 

lány”-ban egyértelműen sok a cigány 

motívum, a „Katona a majmok 

országában” című mese pedig azért 

különleges, mert a két gyűjtője nem 

egyformán jegyezte le. Egyikük 

tollába belefért a pajzánság, másikuk 

inkább kurtított a mesén. Ráadásul - 

mint megtudtam – a mesemondóról 

az a hír járta, hogy annak idején járt 

Amerikában, és látta A majmok boly-

gója című filmet, és miután hazatért, 

kezdte el mesélni ezt a történetet. 

Másutt nem is találkozunk vele. 

Egyes nézetek szerint nem nevez-

hetjük népmesének azt, ami csak két 

változatban él, egy-egy népmesének 

több változata van. Ennél a történet-

nél tehát kissé kényes a helyzet. 

Mond más tájról származó mesé-

ket is?

Szívesen mesélem bármely magyar 

népmesét, ami elnyeri a tetszé-

semet, de különösen szeretem a 

magyarországi horvát népmeséket. 

Mesélek kifejezetten Horvátország-

ban gyűjtött meséket is, de nem ez 

a legjellemzőbb. Azért ragaszko-

dom a Dráva menti mesékhez, mert 

szeretném, ha ezek megőrződnének. 

Mesegyűjtőink, Frankovics György és 

Eperjessy Ernő nem voltak mese-

mondók, a meséik olvasva, irodalmi 

nyelven szólnak. Nagyon tisztelem 

és becsülöm a munkásságukat, és 

segítségükkel ezeket a meséket 

visszapakolom a hétköznapi embe-

rek világába. Célom, hogy a mesék 

saját nyelvükön szóljanak, ne legyen 

belőlük irodalmi olvasmány. 

Gyerekeknek vagy felnőtteknek 

szólnak ezek a mesék?

A három mese, amik az esten elhang-

zottak, kimondottan felnőtteknek 

szólnak. A mesék funkciója a szóra-

koztatás, régen, bizonyos munkaal-

kalmakkor egymásnak meséltek az 

emberek. Az sem volt ritkaság, hogy 

külön mesemondót fogadtak egyes 

alkalmakra. A régi mesemondók me-

séikbe beleszőtték a faluban történt 

eseményeket is, akár tanító, neve-

lő célzattal. A pajzán meséknek a 

felvilágosítás is célja lehetett, régen 

nem beszéltek ilyesmiről nyíltan az 

emberek. 

A faruhás lány a jó befejezés 

ellenére is elég komor mese: az 

édesanya halála után az apa a 

lányát akarta feleségül venni, aki 

elmenekült, és úgy rejtette el a 

szépségét, hogy mindent eltakaró 

faruhát hordott.

Igen. A mesékben nem tagadjuk el 

az igazságot. A gyerekeknek szóló 

mesékben is levágják a sárkány fejét, 

és ők ezt nem horrornak élik meg, 

legalábbis azok nem, aki nem láttak 

ilyet például a tévében. Ugyanígy a 

felnőtt mesékben sem tagadjuk el 

azt, ami megtörténik, megtörténhet. 

Mikor egy fesztiválon A faruhás lányt 

meséltem, elöl ült két asszony, akik 

összehajoltak, és az egyikük odaszólt 

a másiknak: „Na, ugye megmond-

tam?! Van ilyen…”. Biblioterapeuta 

vagyok, de én inkább csak úgy sze-

retek mesélni, mint a régi világban, 

amikor a mesemondó csak előállt, 

hogy „mondok egy történetet”, nem 

terápiás céllal mesélek. De fontos 

megjegyezni, hogy régen is mindig 

az alkalomhoz illő meséket mond-

tak eleink, és ezt most sem tesszük 

másképp.

Ez azt jelenti, hogy az alkalom szüli 

a mesét?  

Igen. Sosem tudom előre, melyiket 

mondom. Van elképzelésem, de ez 

az esetek túlnyomó többségében 

változik. Látom, ha a közönség 

soraiban kicsi gyerek van, vagy olyan 

a légkör, ami nem engedi meg, 

hogy pajzán mesét mondjak, hiába 

is kérték előre. Érden például Kóka 

Rozália mesélt előttem – akit nagyon 

tisztelek, – őt hallgatva rögtön tud-

tam, hogy más mesei műfajjal fogom 

folytatni.

Sok mesemondó van ma Magyar-

országon?

2014-ben megalapítottuk az orszá-

gos Meseszó Egyesületet, amelynek 

elnöke vagyok. Most harminchét 

tagunk van, de folyamatosan bő-

vülünk, és nagyon sok programunk 

van. A mai világban a mesemondó-

nak nem könnyű, de szerencsére 

már szinte minden fesztiválon lehet 

mesét hallani.

Meg lehet élni a mesemondásból?

A mesemondásnak nem lehet célja 

a pénzszerzés. Hosszú évek alatt 

tanulja meg az ember, a repertoárja 

folyamatosan változik, alkalmazko-

dik. Ez egy különleges műfaj, a régiek 

spontán tudták, nekünk már tanulási 

folyamat. Az marad meg mesemon-

dónak, aki ezt teljes szívvel, szere-

lemből végzi. A gyűjtő felgyűjti, be-

teszi a könyvbe, mi pedig kivesszük 

a könyvből, és élő szóban átadjuk a 

mesehallgatónak. Ez nagyon fontos 

szerep, és valljuk, hogy a mese az 

élőszó művészete. 

A mesét szó szerint meg kell 

tanulni?

Nem, semmiképp sem! A mesei 

nyelvet kell megismerni. Azt úgy kell 

tudni, hogy abból nem szabad kiesni. 

Olyan ez, mint egy idegen nyelv. Ha 

olyan kifejezéseket használunk a 

mesében, amelyek nem odavalóak, 

azt nemcsak a már rutinos mesemon-

dók veszik észre, hanem azok is, akik 

hallgatják. 

Van kedvenc meséje?

Korábban azt mondtam, mindig az, 

amit éppen mesélek, de most már 

tudom, hogy nem így van. A kedvenc 

mesém A tizenkét hónap, ennek 

rengeteg variánsa van, én a görög 

változatot szeretem a legjobban. 

Talán azért, mert az elején van egy 

búskomor, realisztikus hangulat: az 

asszony olyan szegény, hogy a kezén 

lopja haza a tésztát a gyermekeinek. 

Ennek a mesének a mondanivalója 

nagyon fontos számomra. A folyama-

tos küzdés, hogy nem szabad feladni, 

a segítséget viszont el kell fogadni, 

ugyanakkor úgy kell viselkedni, ahogy 

azt a lelkünk megkívánja – tisztesség-

gel, becsülettel –, és így lehet, csak így 

szabad érvényesülni az életben. 

Ádám Katalin

A kezén lopja haza a tésztát
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Mese habbal, szoktuk mondani, legyintve egy-egy képtelen történetre.  
Kovács Marianna olyan Dráva menti horvát meséket mond, amelyek kü-
lönösen hangzanak, mégis megkapóak és nehezen feledhetők. Nem vélet-
len, hogy Marianna – a százhalombattai könyvtár vezetője – mesei munkája 
elismeréseként 2020-ban elnyerte a Magyar Kultúra Lovagja címet.
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Hegyi Ádám 1986-ban született 

Dunaújvárosban, és már egé-

szen fiatalon elkezdett jégkoron-

gozni. A Dunaújvárosi Acélbi-

káknál végigjárta a korosztályos 

csapatokat, miközben az U18-as 

és U20-as válogatott oszlopos 

tagja volt.

A védő a felnőttek között is 

a Fejér megyeieknél mutatko-

zott be, mellyel magyar bajnok 

lett, majd két miskolci év után 

került először a Ferencvároshoz. 

A zöld-fehérektől egy évvel 

később távozott, de rövid kitérő 

után 2018-ban visszatért, és 

egészen az előző, 2021–22-es 

idény végéig erősítette az FTC-

Telekomot.

Az ötszörös magyar bajnok, 

háromszoros Erste Liga-győztes 

védő a Dunaújvárossal és az 

FTC-vel is szerepelt az IIHF Kon-

tinentális Kupa küzdelmeiben, 

míg válogatott színekben három 

világbajnokságon járt 2010 és 

2012 között, és 72 mérkőzésen 

viselte a címeres mezt.

„Abszolút kerek és egész 

pályafutásom volt, szerencsés 

vagyok, hogy elkerültek a sérü-

lések” – mondta Hegyi Ádám, 

a Kárpáti Farkasok új erőnléti 

edzője, megjegyezve, már tavaly 

november óta tervezte a vissza-

vonulást. 

„Az ember érzi, hogy mikor 

jön el a vége. Ha meg már 

gondolkozik rajta, akkor arról, 

hogyan legyen vége. Én minden-

féleképpen azt szerettem volna, 

hogy a csúcson hagyjam abba. 

Ez volt az. Egy idény végén 

döntőt játszani mindig csúcs, de 

hogy ki jön ki belőle győztesen, 

az már nüanszokon dől el” – 

emlékezett vissza az FTC egykori 

védője a Csíkszereda elleni, öt 

mérkőzésre nyúló Erste Liga- 

fináléra.

Hegyi Ádám visszavonulása 

után a Kárpáti Farkasok erőn-

léti edzője lett, munkáját július 

végén kezdte meg Érden, ahová 

ismerős környezetbe érkezett. 

„Tartom az edzőtáborokat 

nyaranta, illetve az edzői stáb 

nyolcvan százalékát ismerem. 

Vlado (Babic Vladimir – a szerk.) 

edzőm volt, a többiekkel pedig 

együtt játszottam, vagy egy 

csapatban, vagy egymás ellen, 

szóval nem idegen a környezet. 

Az első hét lightos volt, hiszen 

ketten vagyunk erőnléti edzők 

Falatovics Ádám kollégámmal. 

Ő már megcsinálta az augusz-

tusi programot, így úgy dön-

töttünk, hogy ebbe még nem 

»okoskodom« bele, egyelőre 

még figyelem, hogyan dolgozik, 

de egyeztetjük a következő 

időszak munkáját. Én elsősorban 

a jégkorong-specifikus erőnléti 

edzésben fogok tudni neki sokat 

segíteni, az általam tanultak 

szerint” – ismertette az első 

tapasztalatokat Hegyi Ádám.

„Nagyon jó a gyerekanyag. 

Ami nagyon fontos, hogy sok 

játékos van, de abból, hogy 

milyen felnőtt játékos lesz egy 

most 12, 14 vagy 16 éves jégko-

rongozó, még sok mindent nem 

lehet leszűrni, ezért mindenkire 

nagyon kell figyelni. Volt olyan 

csapattársam, aki csak 16 évesen 

kezdett el jégkorongozni, és vá-

logatott szintig fejlődött, szóval 

jó korban vannak a gyermekek. 

Minden feltétel adott ahhoz, 

hogy ők jó jégkorongozók le-

gyenek, és ahogy látom, nagyon 

szeretnek dolgozni.”

Hozzátette, van a Fradi-pá-

lyáján egy mottó, miszerint az 

eredmény csak az ábécésor-

rendben előzi meg a munkát. 

Először munkát kell beletenni, 

csak utána jön az eredmény, 

itt pedig minden gyermek bele 

akarja tenni a munkát. Végül a 

fogadtatásáról is beszélt Hegyi 

Ádám: „Úgy veszem észre, 

a gyerekek felnéznek rám, 

örülnek, hogy jöttem. Tudják, 

honnan jövök. Harmincéves 

pályafutás van mögöttem, amit 

elértem, azt magamnak és az 

edzőimnek köszönhetem. De 

mindenhova munkával jutottam 

el, úgyhogy nagyon várom a 

közös munkát, melyben egyre 

jobban elmélyülünk.” 

Forrás és fotó: Kárpáti Farkasok

Magyar bajnok jégkorongozóval bővült  
a szakmai stáb
Az előző idény végén a Ferencvárostól visszavonult 

védő, Hegyi Ádám a Kárpáti Farkasok új erőnléti 

edzője. A 36 éves, ötszörös magyar bajnok és három-

szoros Erste Liga-győztes, 72-szeres magyar válo-

gatott sportoló már meg is kezdte a munkát az Érdi 

Jégcsarnokban.

S P O R T
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Ezüstérmet szerzett 

Dénes Mercédesz az 

Ion Cornianu és Ladislau 

Simon nemzetközi birkó-

zóversenyen. A romániai 

torna férfi mezőnyében 

Végh Richárd ötödik 

helyen zárt.

Mintegy húsz nemzet sportolói 

léptek birkózószőnyegre a román 

fővárosban, Bukarestben. Az 

Érdi Spartacus SC sportolói közül 

Dénes Mercédesz a nők 53 kg-os 

súlycsoportjában volt érdekelt. 

A sokszoros magyar bajnok első 

mérkőzésén 7-0-s győzelmet ara-

tott román ellenfelével szemben, 

majd az elődöntőben francia 

riválisával szemben 14-4-re 

diadalmaskodott, végül pedig a 

fináléban 5-2-re kikapott ecuadori 

versenytársától.

„Összességében elégedett 

vagyok a versennyel. A magyar 

bajnokságon megsérültem az 

első meccsen, és csak pár hete 

térhettem vissza a szőnyegre. 

Ennek ellenére jól ment a moz-

gás és a térdemet is stabilnak 

éreztem, úgyhogy ebből a szem-

pontból átment a főpróbán. A 

döntőben kicsit előbb kellett vol-

na elkezdeni hajtani az ecuadori 

ellenfelem ellen, mert sokkal 

jobban fáradt mint én. Legkö-

zelebb már tudom, hogy mire 

készüljek ellene” – nyilatkozta 

Dénes Mercédesz a hazaérke-

zést követően.

Végh Richárd a szabadfogá-

súak 97 kg-os mezőnyében úgy 

lett ötödik, hogy az első körben 

7-4-re tussal legyőzte le moldáv 

ellenfelét, az elődöntőben és 

később a bronzcsatában viszont 

alulmaradt kínai, illetve kazah 

sporttársával szemben.

„Most nem tudtam hozni a 

legjobb formám, mert fáradt 

voltam a sok utazástól. Ráadá-

sul ebben a hónapban ez volt 

a hatodik versenyem, ami nem 

vált előnyömre. De nem csügge-

dek, mert most úgy is felkészü-

lési időszak van. Októberre kell 

csúcsformában lennem, mert 

akkor lesz a világbajnokság” – 

értékelt Végh Richárd.

Pecsuvácz Péter

Érmesek az Érdi Spartacus SC 
sportolói
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Érdi VSE–Tatabányai SC 1–0 (0–0)
Érd, 350 néző. V.: Gáspár A. (Mohos, Blum)
Érdi VSE: Kertész F. – Gubacsi, Pallagi, Fülöp, Németh G. V. – Farkas,  
Göblyös, Pál Sz. (Révész, 92. p.), Morvai, Kürti (Csoma-László, 71. p.)  
– Szabó R. (Pintér N., 81. p.)
Edző: Ebedli Zoltán
Gól: Farkas B. (72. p.)

NB III, Nyugati csoport, 2. forduló

A komáromi 1–0-s idegenbe-

li siker után hazai pályán is 

megkezdte az új idényt az Érdi 

VSE NB III-as csapata, amely 

a szintén nagy változásokon 

áteső, de a nyitófordulóban az 

újonc Teskándot 5–2-re legyőző 

Tatabányát fogadta az Ercsi úti 

Sporttelepen.

A mérkőzés kiegyenlített játékot 

hozott, és bár valamivel a vendé-

gek birtokolták többet a labdát, 

az első félidő első felében a 

kapura egyik fél sem volt igazán 

veszélyes. A Tatabánya egy kapu 

előtti kavarodás után és néhány 

gyengébb kísérlettel próbál-

kozott, melyek nem okoztak 

gondot a házigazda érdieknek. 

Igaz, egy rossz felszabadítás 

után a vendégek megszerezhet-

ték volna a vezetést, de csak a 

keresztlécet találták telibe.

A gól nélküli első félidő után 

a második játékrész elején 

több nagy ziccert hagytak ki a 

vendégek, de az egyre inkább 

felbátorodó érdiek is egyre több 

gondot okoztak a vendéglátó-

nak. Ennek köszönhetően a 72. 

percben egy bal oldali beadásra 

a tökéletes ütemben érkező Far-

kas Bálint védhetetlenül fejelt a 

tatabányai kapuba, Balla Olivér 

csak beleütni tudott, hárítani 

nem. Sőt, a hajrában már inkább 

az érdiek akarata érvényesült, 

és megvolt a lehetőség az előny 

növelésére is, de még egyszer 

már nem tudták bevenni a Tata-

bánya kapuját, ennek ellenére ki-

küzdötték az újabb 1–0-s sikert.

„Mindkét csapat a biztos véde-

kezésből próbált építkezni, eb-

ből adódóan kissé sótlan is volt 

a mérkőzés. Egy-egy lehetőség 

akadt itt is, ott is, de egyik csa-

pat sem kerekedett a másik fölé. 

Az döntötte el a találkozót, hogy 

a kapu előtt ki tudott pontosab-

ban befejezni egy indítást, és ez 

hál' istennek ezúttal a javunk-

ra dőlt el. Szerintem ebben a 

csoportban minden mérkőzésen 

küzdeni kell, mindegy, milyen 

erősségű ellenféllel játszunk, 

minden pontért meg kell 

küzdeni. A két győzelem nagy 

önbizalmat adhat a csapatnak, 

amiből – bízom benne – később 

táplálkozhatunk” – fogalmazott 

Ebedli Zoltán edző.

(Forrás: Érdi VSE)  

Pecsuvácz Péter

Megvan az első  
hazai siker is
Hazai pályán aratott győzelmet az Érdi VSE az NB III 

Nyugati csoportjában, miután Farkas Bálint 72. perc-

ben szerzett védhetetlen fejesével 1–0-ra győzte le az 

első fordulóban 5–2-re nyerő Tatabányai SC-t.
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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 népszámlá-
láshoz.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játsza-
nak a számlálóbiztosok, az ő feladatuk: 
»  körzeteik bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszak-

ban le nem zárt címek felkeresése, adatfelvétel lebonyolítása, 
»  szükség esetén címpontosítás, esetleges új címek felvétele, a címjegyzék 

vezetése, meghiúsulások dokumentálása, 
»  a válaszmegtagadások, rendkívüli esetek jelentése, folyamatos kapcsolat-

tartás 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 személye-
ket.

A számlálóbiztosok díjazása a kormány vonatkozó rendelete alapján:
»  kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350,- Ft. / cím
»  lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet összeírás: 380,- Ft. / 

cím
»  személy 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:
»  18. életév betöltése, cselekvőképesség,
»  legalább középfokú végzettség,
»  saját elektronikai eszköz (pl. számítógép, laptop) internet hozzáféréssel, 

amelyek szükségesek a felkészüléshez, 
»  magabiztos számítógépes ismeret, 
»  e-mail cím és mobiltelefonos (állandó) elérhetőség,
»  helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,
»  konfliktus kezelő készség, empátia, motiváltság, precizitás, titoktartás, 
»  tanulási készség,
»  jó fellépés, beszédkészség, 
»  fizikai erőnlét, terhelhetőség,
»  a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére 

az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereske-
delmi ügynöki tevékenységet nem végez.

A kiválasztás során előnyt jelent:
»  felsőfokú végzettség,
»  korábbi részvétel a népszámlálásban, vagy más, KSH lakossági adatfelvé-

telben 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,
»  postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó 

u. 1.)
»  személyesen az Érdi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

gálatán (2030 Érd, Alsó u. 3.).
A jelentkezés során a „Jelentkezés számlálóbiztosnak 2022. évi népszámlá-
lás során” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, mely elérhető a www.
erd.hu honlapon és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfél-
szolgálatán.

Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a nép-
számlálással 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

2022. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Támogatott neve Támogatás célja Támogatás 
összege

01. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2022/2023. 600 000

02. Pro Iuventa Alapítvány Érd-parkvárosi Református Egyházközségben meghirdetett napkö-
zis nyári gyerektábor megrendezése 100 000

03. Érdi Gimnázium Alapítvány Környezet- és Természetvédelmi Turisztikai nyári tábor szervezése 600 000

04. Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány
Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákszínpadának előadása  
a 2022. október 23-i megemlékezés alkalmából  
a Szepes Gyula Művelődési Központban

300 000

05. Érdi Civil Állatmentők Alapítvány Az Alapítvány működésének támogatása 594 600

06. Poly-Art Alapítvány Kulturális kiadványok nyomdaköltsége 300 000

07. Hóangyal Alapítvány „Kinyílik a világ” iskolai közösségi programsorozat  
szervezése 600 000

08. Bolyai János Alapítvány Iskolai egészségnap megrendezése 100 000

09. SZIKRA Tehetséggondozó Egyesület Közösségi futás a nemzetközi PÍ szám ünnepén 326 000

10. Érd és Környéke Horgászegyesület 20 éves hagyomány folytatása, halászléfőzés  
a város lakóinak karácsony előtt 432 000

11. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 15 éves az Ága-Boga Egyesület – jubileumi rendezvény megtartása 600 000

12. Szirmok Érd Városi és Pedagógus Női Kar Zenei tábor szervezése a Balatonnál 600 000

13. Rosenbrücke Hagyományőrző Énekkar Énekkar 2022. október 02-03 közötti fellépése Alsómocsoládon 200 000

14. Igraj Kolo Érdi Hagyományőrző Tánccsoport Táncházak, hagyományőrző rendezvények szervezése,  
a rendezvények személyi és technikai feltételek biztosítása 600 000

15. Érdi Kertbarátkör Civil Társaság
Az Érdi Kertbarátkör 2022. évi kiemelt programjai:  
Terménybemutató, Szakelőadások, Kiskertész program,  
Szakmai találkozó támogatása

225 000

16. Érdi Kamarazenekar Közhasznú Egyesület Az Érdi Kamarazenekar Hangversenyei a 2022/2023-as évadban 600 000

17. 20-30 – Húsz-harminc Egyesület Három közösségi esemény megrendezése Érden 600 000

18. Érd Körbe Kerékpáros és Szabadidő,  
Turisztikai és Rekreációs Egyesület

Az idén 20 éves ÉRD KÖRBE kerékpáros felvonulás sorozat  
megrendezése 600 000

19. Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület A lengyel-magyar barátság ápolása: rendezvények, tanulmányutak 400 000

20. Érdligeti Református Ifjak Közösségéért 
Civil Társaság Ifjúsági sporttábor megszervezése Kunhegyesen 500 000

21. Rozmaring Hagyományőrző  
Német Nemzetiségi Kórus XI. Nyitnikék „Frühlingswart” Nemzetiségi Találkozó megrendezése 600 000

Összesen: 9 477 600

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - e rendelet 
alapján működő munkacsoport javaslata alapján - elbírálta a 2022. évi Civil szervezetek támogatására 
beérkezett pályázatokat. A nyertes pályázók a támogatási keret összegéből - 15 000 000 forint – össze-
sen 9 477 600 forint összeget nyertek el.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

ÜGYVITELI MUNKATÁRS / 
ADMINISZTRÁTOR

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

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános adminisztrációs teendők mellett kiemelten leltározással, selejtezéssel összefüggő 

adminisztrációs feladatok. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• Magyar állampolgárság, büntetlen elő-

élet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Leltározás, selejtezés területén 

szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, 
iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat, 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. augusztus 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésé-
vel (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 95/2022 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli munkatárs / 
adminisztrátor. 

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. szeptember 9. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. augusztus 3./ Érdi Honlap - 2022. augusztus 1.
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-

gyek! Hívjon bizalommal!  

Telefon: 06/20 980 3957 (378/2021)

ÁLLÁS

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek. Tel.: 30/563-5544

 17/2022)

ALBÉRLET

ÉRDEN EGYSZOBA ÖSSZKONFOR-

TOS LAKÁS egy vagy két fő részére 

kiadó. Tel.: 20 268 1019 (143/2022)

ÉRDEN KÜLÖNÁLLÓ HÁZ KIADÓ. 

Tel.: 06/20 244 87 59 (179/2021)

SZOLGÁLTATÁS

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 

bontás nélkül is, lapostető szigete-

lését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

 (119/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

val. Tel.: 06/30 797 1037  

 (33/2022)

EGYÉB

FOGYÓKÚRA ÉS DOHÁNYZÁSLE-

SZOKTATÁS ÚJSZERŰEN, természet-

gyógyász segítségével.  

Telefon: 06/20 976 33 54,  

www.termeszetgyogyaszdiosd.hu

 (182/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2/2022)

KASTÉLYOK, KÚRIÁK BERENDE-

ZÉSÉRE KÜLFÖLDI, MAGAS ÁRON  

várásárolok festményeket, Herendit, 

Zsolnayt, ezüst étkészletet, tárgyakat. 

Teljes hagyatékot vásárolok!  

T: 06/70 653 1443 (180/2022)

(
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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F E L H Í V Á S
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GAZDIKERESŐ

Ha örökbe fogadná a 

képen látható kutyu-

sokat, vegye fel a kap-

csolatot az alapítvány 

munkatársaival.

Telefon: 06/30 276 

6071 vagy 06/30 910 

6987, 

E-mail: siriusalapit-

vany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt 

pedig megtalálja a 

www.siriusalapitvany.

hu weboldalon. Sirius 

Állat- és Természetvé-

delmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-

13, Bankszámlaszám:  

10403136-49534949-

49521015

Junior

8 év körüli, kedves, közepes-

nagy termetű, jóindulatú kan 

kutyus. Kertes házba ajánl-

juk, aktív, de nem túlzottan. 

Szuka kutyákkal általában 

kijön.

Kobak

Barátságos, 1-2 év közöt-

ti, közepes testű, mozgé-

kony, ivartalanított kan 

kutyus, főként kutyás 

tapasztalattal rendelkező 

családnak ajánljuk.
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(9/2022)

Érd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Közgyűlése az Érd Megyei 

Jogú Város Önkormányzata által 

adományozható díjakról és kitün-

tetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet értelmé-

ben az október 23-ai ünnepi meg-

emlékezés alkalmából a következő 

díjakat adományozza:

Az Érd Város Életmű Díja annak 

adományozható, akinek több 

évtizeden át végzett kimagasló 

közösségi, tudományos, művésze-

ti, kulturális életműve, valamint 

egyéb területen végzett tevékeny-

sége példaként állítható a város 

közössége elé.

Az Érd Város Közéletéért elisme-

rés azoknak a civil szervezeteknek 

és személyeknek adományozható, 

akik a legtöbbet teszik Érd lakossá-

gáért, a város kulturális, történelmi 

és egyéb értékeinek megóvásáért. 

Az elismerés adományozható 

továbbá azoknak, akik a társadal-

mi, közösségi élet építésében, 

működtetésében kiemelkedő ered-

ményeket érnek el, tevékenységük-

kel hozzájárulnak a város pozitív 

arculatának kialakításához.

Az Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által adományoz-

ható díjakról és kitüntetésekről 

szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 

rendelet értelmében a díjak oda-

ítélését a Közgyűlés bizottságai, 

a polgármester, a városban élő 

nagykorú polgárok, intézmények, 

civil szervezetek, nemzetiségi ön-

kormányzatok 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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Költözik az ÉrdTv
KEDVES ÉRDIEK!
Fontos változás előtt áll az Érd Médiacentrum és annak 
nagy hagyományokkal bíró csapata, az Érd TV. A nemzet-
közi és hazai trendeket követve (utóbbiakat talán kicsit meg 
is előzve) tartalmainkat teljes egészében átköltöztetjük az in-
ternetre. Ezzel igyekszünk felzárkózni az egyre népszerűbb 
tartalom előállítók mellé, amelyek ma már elsősorban a You-
Tube-on és más internetes platformokon szolgáltatnak. Ezzel 
– reményeink szerint – nemcsak hatékonyabban juttathatjuk 
el riportjainkat, interjúinkat, tudósításainkat az érdieknek, 
hanem velük együttműködve, a hozzászólás, véleményal-
kotás lehetőségét felkínálva alakíthatjuk közösen az Érd TV 
tartalmát. Célunk, hogy minél több emberhez jussunk el, és 
valódi XXI. századi szemlélettel alakítsuk, korszerűsítsük az 
Érd TV-t.  

Mi az, ami nem változik? Az Érd TV csapata ezután is be-
számol a várost érintő fontosabb politikai, kulturális, sport- és 
a civil életet érintő eseményiről. Továbbra is készülnek riport- 
és dokumentumfilmek, interjúk. Ezek az Érd Most internetes 
oldalán, az Érd TV YouTube csatornáján és természetesen 
a Médiacentrum közösségi felületein (Facebook, Instagram, 
TikTok) lesznek elérhetők. 

A Digi és Telekom kábelhálózatán augusztus 1-től, egy hó-
napon keresztül az Érd TV képújságja lesz látható. 

Az Érd Médiacentrum csapata

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

HÉTFŐ
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 Jazzpresszó 
21.00 Sztárportré

KEDD
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 Apád-anyád
21.00 Jazzpresszó ism. 

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 

CSÜTÖRTÖK
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 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism. 

PÉNTEK
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 
14.00 Majdnem szombat, 

pláne délután 
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Play Off
  – Az ÉrdFM 101.3 

sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
6.00 Budáskenyér Best of 
12.00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Sztárportré ism.

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.
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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.
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Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani 
a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a 
város képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-
oktatási intézményben: 

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 
c) tanulmányi eredménye a 3,5-es átlagot eléri, 
d) magatartása jó vagy példás, és 
e) igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia: 

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
b) családba fogadott, 
d) védelembe vett, 
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett. 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) a pályázó családjában élő eltartottak száma, illetve az eltartottak közül közoktatási intézményben, vagy felsőoktatási intézmény-
ben tanulók száma.

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekez-
désében foglalt közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

a) iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás,
b) az előző két tanév végi tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanul-
mányi eredményről),
c) műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van),
d) halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, 
ideiglenes hatállyal elhelyezett pályázó esetén, annak fennállását igazoló határozat másolata,
e) a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat 
(fennállás esetén a közzétételi kérelem is).

A benyújtás módja

A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban 
a) zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.),
b)  postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.),
c) elektronikus úton: E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/ügyfélkapun (KAÜ) azonosítással 
lehet benyújtani.
A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni „Esély-
teremtő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok 
rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap: 2022. szeptember 16. 
(péntek).

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsá-
gi Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat negyedévente bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet 
negyedévente felvenni Az első kifizetés az elbírálást követően, tárgyév decemberében történik. Ezt követően március és június 
hónapban valósul meg az ösztöndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú 
oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik. Az ösztöndíjat legkésőbb június 30-ig fel kell 
venni, mely határidő jogvesztő.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév 
során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni. 
Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA

Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapí-
tásával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az 
alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan 
a város képzett szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanévben kimagasló, de leg-
alább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri. 

Alapfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggon-
dozó Ösztöndíjban legkorábban a hatodik évfolyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

a) iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás,
b)   az előző két tanév végi tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy 

nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
c) műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van),
d)  a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásá-

ról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is).

A benyújtás módja

A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban 
a)  zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza 

Érd, Alsó u. 3.),
b)  postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.)),
c)  elektronikus úton: E-papír szolgáltatással – https://epapir.gov.hu/ügyfélkapun (KAÜ) 

azonosítással lehet benyújtani.

A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás napját kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölt-
hető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok rovatból. 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2022. szeptember 16. (péntek).

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizott-
ság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. mun-
kanap.
A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért 
azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határ-
időben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál. 
A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend 
alapján dönt: 
a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) területi és annál magasabb szintű tanulmányi, műveltségi és szakmai versenyek ered-
ménye.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázók írásban kapnak értesí-
tést.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támoga-
tásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat negyedévente bankszámlára utalja át vagy azt 
a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet negyedévente felvenni. Az első kifizetés az 
elbírálást követően, tárgyév decemberében történik. Ezt követően március és június 
hónapban valósul meg az ösztöndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának meg-
változtatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés 
a törvényes képviselő részére történik. Az ösztöndíjat legkésőbb június 30-ig fel kell 
felvenni, mely határidő jogvesztő.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, 
az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza 
kell fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági 
Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által 
adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság
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A polgármester fogadóórája

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

Minden hónap első keddjén 

a Polgármesteri Hivatalban 15–17 óráig.

Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája

DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)

Tel: 06-30-396-5673

Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.

Minden hónap első csütörtökén 

17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája

A képviselők fogadóórája

SZŰCS GÁBOR

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-23-522-313-as 

telefonszámon.

TETLÁK ÖRS

Minden hétfőn 16–18 óráig.

Előzetes bejelentkezés

a 06-70-479-3848-as 

telefonszámon.

 8. vk. ANDRASEK MÓNIKA

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-477-5118

E-mail: andrasek.monika@erd.hu

Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen

egyeztetett időpontban és helyszínen

A diákpolgármester fogadóórája

CSÁK BÁLINT,

Ifjúsági Önkormányzat

E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu

Előzetes egyeztetés alapján.

 1. vk. ANTUNOVITS ANTAL

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-259-2555

E-mail: antunovits@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-20-564-4276

E-mail: simo.karoly@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 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.

 3. vk. LENGYEL PÉTER

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3845

E-mail: lengyel.peter@erd.hu

Minden hónap első és harmadik hétfőjén

17–19 óra közt telefonon vagy e-mailen

történő egyeztetés szerint.

 4. vk. BALLA IMRE

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3865

E-mail: balla.imre@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő 

egyeztetés szerint.

 5. vk. GREGUS LÁSZLÓ

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-389-8341

E-mail: gregus.laszlo@erd.hu

Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 6. vk. SZŰCS GÁBOR

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-36-21-359

E-mail: szucs.gabor@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 7. vk. TETLÁK ÖRS

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-70-479-3848

E-mail: tetlak.ors@erd.hu

Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes

bejelentkezés alapján.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)

Tel: 06-20-914-4037

E-mail: tekauer.norbert@gmail.com

Telefonon történő

egyeztetés szerint.

 10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-986-8808

E-mail: cs.romhanyi.judit@gmail.com

Telefonos, e-mailes egyeztetés  

szerint mindennap.

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-971-8151

E-mail: csepanistvan@gmail.com

Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)

Tel: 06-30-251-1650

E-mail: gl.alex.m@gmail.com

Előzetes egyeztetés alapján

hétfőtől péntekig.

 DR. BÁCS ISTVÁN

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

Tel: 06-30-579-4602

E-mail: bacs.istvan@erd.hu

Telefonon vagy e-mailen történő

egyeztetés szerint.

 DEMJÉN ATTILA 

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

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.

HIVATALOK

 POLGÁRMESTERI 

HIVATAL

2030 Érd, Alsó u. 1–3.

Központi telefon: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

E-mail: onkormanyzat@erd.hu;

Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,

szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30

www.erd.hu

 ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL

2030 Érd, Budai út 7/b.

Telefon: 06-23-504-100

E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

 KORMÁNYABLAK

2030 Érd, Budai út 8.

Telefon: 1818 (kék szám); 

E-mail: 1818@1818.hu; 

Ügyfélfogadás:

hétfő 08.00–18.00, 

kedd 08.00–16.00, 

szerda 11.00–19.00, 

csütörtök 08.00–16.00, 

péntek 08.00–13.00 óra.

SZOLGÁLTATÓK

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

    VÍZKÖZMŰ KFT.

2030 Érd, Felső u. 2

Telefon: 06-23-521-751  E-mail:

ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

www.erdivizmuvek.hu

 ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

HULLADÉKKEZELÉSI 

NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.

Telefon: 06-23-522-600

E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; 

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00, 

szerda 8.00–16.00; 

péntek 8.00–12.00.

www.eth-erd.hu

 ÉRDI 

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ

INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.

Telefon: 06-23-365-610

E-mail: titkarsag@ekfi.hu

www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

CSATORNASZOLGÁLTATÓ 

KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.

Telefon: 06-23-521-591 

E-mail: ugyfelszolgalat@ 

erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 

és 06-23-500-000

www.erdicsatornamuvek.hu

 GYEPMESTER

Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
 ÉRDI 

JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43; 

Levelezési cím: 

2031 Érd, Pf.:1010; 

Központi telefonszám: 

+36-23-585-900

Fax: +36-23-232-238

E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu; 

Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási 

rendje: minden hónap első hétfőjén 

9:00-11:00 óra között 

előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfo-

gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és 

13:00-15:30 óra között; kedd-péntek: 

9:00-11:00 óra között. 

Ügyfélsegítő: minden hétfőn

9:00-15:00 óra között, bejelentkezés

alapján. Pénztári órák: 

hétfő-péntek

9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.

 ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2030 Érd, Felső u. 4.

Telefon: 06-23-427-410,

06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI

KIRENDELTSÉG

2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.

Telefon: 06-23-524-570

E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

 ÉRDI POLGÁRŐRSÉG

Ügyelet 0–24 óráig

Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYEK

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ 

KÖZPONT

2030 Érd, Emma u. 7.

Telefon: 06-23-520-362

E-mail: kozpont@szocgond.hu

www.szocgond.hu

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI

    KÖZPONT

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon: 06-23-366-104

E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu

www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.

Telefon: 06-23-365-232

e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu

www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET

2030 Érd, Szabadság tér 9.

Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 

ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.

Telefon: 06-23-375-185

E-mail: idosotthon@szocgond.hu

www.szocgond.hu

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, 
SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST 

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!
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