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9. OLDAL

Óvodák
Faápolás, homok- és burkolatcsere, 
tisztasági festés – ezek a munkák 
vártak nyáron az ÉKFI munkatársai-
ra Érd óvodáiban, bölcsődéiben.

3. OLDAL

Tanár úr
Gyerekek százaival szerettette meg  
a kézilabdát. Munkáját a város au-
gusztus 20-án Érdi Sport Díjjal ismerte 
el. Schóber Jánossal beszélgettünk. 

3. OLDAL

Szomszédünnep
Rekordszámú jelentkező regisztrált 
eddig a szeptember 10-ei szomszéd-
ünnepre – árulta el a főszervező, 
Takács Éva.

10 000 forinttal támogatják 
az iskolakezdést
Idén is igénybe vehetik a nehéz helyzetben élő családok   
a gyermekenként tíz-tízezer forintos tanévkezdési támo-
gatást az érdi önkormányzatnál. Ennek persze feltételei 
vannak: a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladhatja meg a 114 ezer forintot, a gyermeknek pedig 
bölcsődébe, óvodába, iskolába kell járnia.

CIKKÜNK A 3. OLDALON  

Egyszer élünk,  
de akkor nagyon!
Gidófalvy Attila kedvenc mondása volt ez, aki élt, ahogy jó 
rockerhez illik, és úgy él 70 évesen is. Talán kicsit visszafo-
gottabban, de ez nem látszik a muzsikán, ami az ujjaiból 
kijön. A kezében a lelke. Augusztus 20-án öltönyt vett föl, 
még a baseballsapkát is letette, míg átvette a Magyar 
Arany Érdemkeresztet az ország házában.

INTERJÚNK A 6–7. OLDALON 

Ostrom alá kerültek  
a fatelepek
Az egy hónapos kiszállítási idő sem ritka, miközben százak 
várakoznak tüzelőre Érden. Az árak is kilőttek – van, aki 
már nem bír lépést tartani a tűzifáért folytatott verseny-
ben. Akár 24-40 százalékkal is nőtt a tüzelő ára: van, ahol 
egy kaloda, vagyis erdészeti köbméter fa július előtt még 
67 ezer forintba került, ma ugyanennyi 97 ezer forint.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Új buszjáratot kap Érd, amely elsősorban az új fenyves-
parkvárosi iskolát szolgálja ki, ugyanakkor közvetlenül 
összeköti az egyes városrészeket is. A városvezetés 
próbaidőszaknak tekinti a következő heteket, figyel-
nek a lakossági észrevételekre, készek a menetrenden 
és az útvonalon is változtatni.  » CIKKÜNK A 2. OLDALON

Indul a próbajárat
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Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu
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zeptember 1-jétől meg-
nyitja kapuit Érd modern, 
új építésű iskolaépülete, 

sportcsarnoka és uszodája, a 
Fenyves-Parkváros Köznevelési 
és Sportcentrum. A központo-
sított oktatásirányítás illetékes 
szerve, a tankerület korábban 
úgy döntött, hogy nem új iskola 
indul a Favágó utcában, hanem 
az Érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskola munkatársai és több száz 
diákja kezdi itt a 2022–2023-
as tanévet, akik a nyáron már 
át is költöztek a korszerűtlen 
Törökbálinti úti épületéből az új 
komplexumba. 

Mivel az új iskolától a legkö-
zelebbi – Iparos úti – buszmeg-
álló több mint egy kilométerre 
van, az önkormányzat mindent 
megtett azért, hogy a gyere-
kek és szüleik, illetve a Teleki 
tanárai közösségi közlekedéssel 
juthassanak el az új intézmény-
be. Már csak azért is fontos ez, 
mert agglomerációs település-
ként Érdet is egyre jobban sújtja 
a személygépkocsik számának 

emelkedése, sűrű a forgalom, 
állandósultak a dugók, amire 
részleges megoldást a közösségi 
közlekedés fejlesztése kínál.

Átszállás nélkül

A szeptembertől induló 738-
as jelzésű busznak a reggeli 
időszakban hét, a délutáni 
napszakban pedig újabb 7 járata 
lesz. Ebből egy, a kora reggeli 
(indulás 5:55-kor) a Stop Shop-
tól indulva szinte a teljes várost 
keresztülszelve érkezik meg 
az iskolához a Favágó utcába. 
További kettő eredetileg 734-es, 
illetve 736-os számmal indul el 7 
óra 5 perckor a városi autóbusz-
állomásról, majd a Bem tértől 
738-as jelzéssel továbbmegy a 
Köznevelési Centrum irányába. 
Azaz három olyan járat lesz reg-
gel, amellyel a városközpontból 
átszállás nélkül lehet eljutni a 
Teleki új épületéhez. 

Délután szintén három ilyen 
járat lesz, ebből egy 16:50-kor 
indulva 738-as számmal megy 

a Stop Shoppig, kettő pedig a 
Telekitől 14, illetve 16 órakor 
738-asként indulva, a Bem térről 
733-as jelzéssel továbbközleked-
ve az Iparos úton és az Ötvös 
utcán keresztül a városközpon-
tig közlekedik. 

Azaz most 
először 
lesznek 

olyan helyi buszjáratai 
Érdnek, amelyek köz-
vetlenül összekötik az 
egyes városrészeket:  
a városközpontot a 
Tusculanummal,  
a Fundokliával, Feny-
ves-Parvárossal.  
A Favágó utcát Park-
várossal, Érdligettel és 
a városközponttal.

 

Közös nevező

A lehető legoptimálisabb 
megoldás kidolgozása nem volt 
egyszerű: a 738-as járat útvona-
láról, menetrendjéről, a megál-
lók kihelyezéséről több mint egy 
éve folynak az egyeztetések. A 
Polgármesteri Hivatal Városfej-

lesztési és Beruházási Főosztá-
lya az állami fenntartású iskola 
vezetésének közreműködésével 
megkérdezte a szülőket, hogyan 
járatják a gyerekeket suliba. To-
vábbá a szakemberek figyelem-
be vették a beiskolázási körzet 
kiterjedését, határait is. Ezek 
után több körben egyeztettek a 
Volánnal, ugyanis a közlekedési 
cég előírásait, szakmai szem-
pontjait, a buszok műszaki pa-
ramétereit is figyelembe kellett 
venni. Így például a járműveknek 
burkolt úton kell közlekedniük. S 
ugyan az utóbbi években a város 
saját forrásból több mint negy-
ven utcát leaszfaltozott, még 
mindig nagy a lemaradás, sajnos 
az érdi utak 40-50 százaléka még 
mindig poros, murvás – ezek 
(például a Búvár vagy a Bognár) 
nem jöhettek számításba. 

A kertvárosias Érd utcáinak 
jelentős része az átlagosnál 
szűkebb – ilyen az utak több-
sége a Köznevelési Centrum 
körül –, a buszoknak viszont 
van egy fordulási sugara, amit 
figyelembe kellett venni, amikor 
a közlekedési szakemberek kije-
lölték az útvonalat, átszabták a 
forgalmi rendet. Ugyanis a szűk 
utcákban nagy ívben kanyarodó 
busz könnyen maga alá gyűrheti 
a kikanyarodó személyautókat. 
Így több utca ismét kiesett, de 
akadt olyan út is, ami ideális 
lett volna az iskola megközelí-
tésében a Bem tér felől, ám túl 
meredek volt a buszok számára. 

Ugyanakkor a város és az 
állami közlekedési cég szakem-
berei törekedtek arra is, hogy az 
új járat menetrendjét összhang-
ba hozzák az Érden közlekedő 
többi helyi és helyközi járat 
menetrendjével, különösen azon 
buszokéval, amelyek érintik a 
Bem teret, amely így a városi 
buszhálózat egyik középpontja 
lett. 

Átmeneti megoldás

„Mindez azt jelenti, hogy 10-15 
szempontot kellett figyelembe 
venni az új, 738-as járat menet-
rendjének kidolgozása során” 
– nyilatkozta lapunknak László 
Ferenc. Az önkormányzat kom-

munikációs vezetője azt mond-
ta, az összes probléma arra az 
egy okra vezethető vissza, hogy 
a 2019 előtti, előző városveze-
tés egyszerűen nem gondolta 
végig, mivel jár egy ekkora okta-
tási és sportkomplexum beil-
lesztése Érd kertvárosi részébe, 
ahol olyan szűk utcák kereszte-
zik egymást, hogy rendszerint a 
személyautók is nehezen férnek 
el egymás mellett, nemhogy 
két busz. Ráadásul a helyzetet 
súlyosbíthatja, hogy sokan au-
tóval viszik majd a gyerekeket 
az új iskolába, aminek nemcsak 
a helyiek nem fognak örülni, de 
a buszközlekedést is fékezheti 
majd a megnövekedett forga-
lom.  

László Ferenc szerint a város-
vezetés igyekszik ebből a hely-
zetből a legjobbat kihozni, ezért 
még a járat indulását megelőző 
napokban is figyeltek a lakossági 
észrevételekre. Csőzik László 
polgármester a Volán és az ön-
kormányzat közlekedési szakem-
bereivel pénteken újra bejárta 
a 738-as útvonalát, egyeztetett 
az érintett utcák több lakójá-
val is. Néhányan a menetren-
den szeretnének változtatni, 
vannak, akik áthelyeznének 
egy-egy buszmegállót, mások 
azt kifogásolják, miért pont az 
ő utcájukban közlekedik majd a 
busz. Ugyanakkor a városháza 
szóvivője kiemelte: 

a polgár-
mester és a 
Volán is 

próbaidőszaknak 
tekinti a következő 
heteket, tehát sem a 
menetrend, sem az 
útvonal, sem a forgal-
mi rend nem tekint-
hető véglegesnek, a 
városvezetés rugal-
mas, a következő 
hetek tapasztalatai 
alapján kész változ-
tatni. 

Figyelni fogják az utasforgal-
mi adatokat, megnézik, melyik 
megállóban hányan szállnak fel 
és le, milyen a járatok kihasznált-
sága, meghallgatják a lakosság 
észrevételeit. Mint László Ferenc 
elmondta, a buszmegállók is 
ideiglenesen lettek kihelyezve, 
azokat is át lehet helyezni, ha 
indokolt. 

Ugyanakkor a közeljövőben 
megtörténhet végre az iskola 
körüli utak (így a Favágó utca 
egy része, a Búvár és a Burkoló 
jórésze) rendbetétele és bur-
kolása, ami számos problémát 
megoldana. Erre van elnyert 
uniós pályázata az önkormány-
zatnak, a kiviteli tervek már 
elkészültek. A munkálatok 
befejezése után lehetőség nyílik 
majd az új buszjárat útvonalának 
újbóli áttervezésére.  

erdmost.hu
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Új buszjáratot kap Érd, amely elsősorban az új fenyves-
parkvárosi iskolát szolgálja ki, ugyanakkor közvetlenül 
összeköti az egyes városrészeket is. A városvezetés 
próbaidőszaknak tekinti a következő heteket, figyelnek 
a lakossági észrevételekre, készek a menetrenden és az 
útvonalon is változtatni.  

Indul a próbajárat
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A közelgő szeptemberi 
első becsengetés ország-
szerte számtalan család-
nak okoz gondot.

Idén is igénybe vehetik a nehéz 
helyzetben élő családok  a 
gyermekenként tíz-tízezer 
forintos tanévkezdési támoga-
tást az érdi önkormányzatnál. 
Ennek persze feltételei vannak: 
a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg 
a 114 ezer forintot, a gyermek-
nek pedig bölcsődébe, óvodá-
ba, iskolába kell járnia. Illetve a 
18 évnél idősebb gyerek pedig 
felsőfokú intézmény hallgatója 
kell hogy legyen. Csak a nappali 
tagozatos oktatásban részt 
vevő diákok után igényelhető 
ez a támogatás, és csak szept-
ember 30-áig.

Az igényléseket a város hon-
lapján elérhető nyomtatványon 
lehet benyújtani, papíralapon 
az ügyfélszolgálaton, illetve a 
Humán Irodán (félfogadási idő-
ben), vagy postai úton, valamint 
elektronikusan, az ügyfélkapun 
keresztül. 

Természetesen e-mailben is 
elküldhetjük a kitöltött igénylő-
lapot, az onkormanyzat@erd.hu 
címre. A kérelemhez jövedelem-
igazolást, illetve a 16. életévét 
betöltött gyermek esetén isko-
lalátogatási igazolást, nagyko-
rúnál pedig a tanulói jogviszony 
igazolását kell benyújtani.

Tavaly 448 család kérelmezte 
ezt a segítséget, és összesen 
809 gyermek részesült a támo-
gatásban. A családok a gyermek-
étkeztetési díjból is kérhetnek 

kedvezményt: a normatív ked-
vezményen túl (és az annak érvé-
nyesítését követően fizetendő) 
térítési díjból ötvenszázalékos 
étkezésidíj-kedvezményt biztosít 
az önkormányzat, feltéve, hogy 
a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 szá-
zalékát, azaz a 85 500 forintot. A 
jogosultság az adott nevelési év 
végéig szól.

erdmost.hu

10 000 forinttal támogatja  
az iskolakezdést  
az érdi önkormányzat

Faápolás, homok- és 
burkolatcsere, tisztasági 
festés – ezek a munkák 
vártak nyáron az ÉKFI 
munkatársaira Érd óvo-
dáiban, bölcsődéiben.  

Nemcsak az iskolákban, hanem 
az óvodákban is elindul szept-
ember elsejével az új nevelési 
év. Érd önkormányzati óvo-
dáiban, bölcsődéiben a nyári 
szünet alatt elvégezték azokat 
a munkálatokat, amelyek szük-
ségesek voltak ahhoz, hogy a 
gyerekeket komfortos, igényes 
környezet fogadja szeptember-
ben.

Mint Mayer Pétertől, a Polgár-
mesteri Hivatal Humán-Szolgál-
tatási Főosztályának vezetőjétől 

megtudtuk, augusztus elsején 
felújítás indult a Pöttöm Sziget 
Bölcsődében: az ÉKFI munkatár-
sai tisztasági festést végeztek a 
csoportszobákban, az átadóhe-
lyiségekben, a fürdőkben, a kinti 
mosdókban, a dolgozói öltözők-
ben, az irodában és a mosodá-
ban. Az udvar gumitégláit öntött 

gumiburkolatra cserélik – ez is 
elkészül hamarosan. 

A Fácán óvoda előtti területen 
parkolókat alakítottak ki, járdát 
építettek, a Harkály oviban 
pedig beindítanak egy negye-
dik csoportot. Több óvodában 
lefestik az udvari játékokat, ezt 
a karbantartók végzik – tette 
hozzá.

És ha már óvodaudvar: mint 
Grabovszky Ildikótól, az ÉKFI 
üzemeltetési ágazatvezetőjétől 
megtudtuk, a Kutyavári, Tállya, 
Tündérkert, Harkály, Napsugár 
és Tusculanum óvodák kertjében 
a nyári szünet ideje alatt elvé-
gezték a szükséges faápolási 
munkákat, gallyaztak, metszet-
tek. Augusztus 31-éig minden 
óvoda udvarán lecserélték, illet-
ve feltöltötték a homokot, így 
az új nevelési évben rendezett 
udvarok várják a gyerekeket. 

Á. K.

Megújult óvodaudvarok

Rekordszámú jelentkező 
regisztrált eddig a szept-
ember 10-ei szomszédün-
nepre – árulta el a főszer-
vező, Takács Éva.

Ez a negyedik szomszédün-
nep Érden. Az elsőt 2019-ben 
tartották, és a szerencsés, kora 
őszi időpontnak köszönhetően 
a járvány idején sem maradt 
el egy alkalom sem. Évről évre 
harminc-negyven lakóközösség 
tartja meg ezt a vidám pikniket, 
utcabált, családi napot (hogy 
voltaképp mi is a program, azt 
a résztvevők döntik el, a lényeg 
az együttléten van), idén viszont 
mostanáig több mint negyvenen 
jelezték, hogy megszervezik az 
utcabulit. A helyszín változatos: 
vannak, akik az úttestre viszik ki 
a székeket, asztalokat, mások a 
környékbeli parkba vagy a járda 
melletti mezsgyére telepednek 
ki, attól függően, hogy milyenek 
az utca adottságai, no meg há-
nyan gyűlnek össze. Asztalokról, 
padokról, étel-italról a résztve-
vők gondoskodnak.

Az ötletgazda Takács Éva egy 
pécsi hagyományt honosított 
meg Érden, és évek óta összefog-
ja ezt az egész városra kiterjedő 
programot. Ő gondoskodik a 
résztvevők számára a területfog-
lalási engedélyről (ami a város-
vezetés jóvoltából erre a napra 
ingyenes), illetve a meghívókár-
tyákról (a Rózsa Nyomda önzet-
len segítségének köszönhetően).

„Tegnap is két jelentkezőnek 
adtam át meghívókártyát, és 
úgy látom, folyamatosan, még 
az utolsó pillanatban is jönnek 
érdeklődők” – mondta az Érd-
Mostnak Éva, aki természetesen 
nemcsak a jelentkezőket koordi-
nálja, hanem ő szervezi a bulit a 
saját utcájukban.

„Ahogy ez már hagyomány 
nálunk, főzni fogunk. Nyolcvan 
emberre készül majd a pörkölt, 
két bográcsban: lesz egy »fiús« 
változat, csülökkel, és egy lányos-
gyerekes” – árulta el Éva.

Mercs Alexandra tavaly szer-
vezett első ízben szomszédün-
nepet – két utca, a Napvirág és a 
Nefelejcs, illetve a környék lakói 
mulattak együtt délután kettőtől 
hajnali négyig.

„Az idei koncepció ugyanaz, 
mint a tavalyi: batyus buli lesz. 
Most még több meghívót kér-

tünk, mint tavaly, így a környező 
kis utcákban élőkhöz is bedob-
juk, hogy még többen legyünk” 
– mondta Alexandra, aki idén 
többedmagával szervezi a szom-
szédünnepet.

„Tavaly körülbelül százhar-
mincan voltunk. Bográcsokat, 
tárcsát, grillt biztosítottunk, 
mindenki azt főzött, amit akart, 
de volt közös paprikás krumpli 
is. Az egyik szomszéd otthon 
sütött kürtőskalácsot hozott. 
Nem kell túlszervezni a bulit, így 
is nagyon jól sikerült” – árulta el 
az ÉrdMostnak Alexandra, akitől 
megtudtuk azt is: a szomszéd-
ünnepnek köszönhetően sok 
környéken lakóval közelebbi 
ismeretségbe került: 

„Megállunk az utcán beszél-
getni, ismerjük egymás nevét, 
szóval nagyon hasznosak ezek a 
rendezvények, és nagy szükség 
van rájuk.”

A közös főzés, piknik, tánc, 
beszélgetés mellett a sport is 
szerepet kap a szomszédünne-
pen: ahogy tavaly, úgy idén is lesz  
sport-, illetve táncbemutató több 

helyszínen, ezt az Érd Média-
centrum munkatársa, Pecsuvácz 
Péter koordinálja. Így a szomszé-
dok nemcsak egymással, hanem 
a helyi sportegyesületekkel is 
megismerkedhetnek – és a gyere-
kek csatlakozhatnak is a klubok-
hoz, ha szeretnének. Tavaly erre 
is volt példa.

Aki kedvet érez arra, hogy 
szomszédünnepet szervezzen a 
lakóközösségében, jelentkezzen 
Évánál a 0670/517-8454-es tele-
fonszámon. A program bármi le-
het, a lakók ízlése szerint – főzés, 
beszélgetés, közösségi játékok, 
utcabál vagy mindez egyszerre 
–, a cél az, hogy az egy utcában, 
illetve egy környéken élők jobban 
megismerjék egymást.

Á. K.

Szomszédolós  
utcabuli
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„Megrohamozták a fatelepeket és a klíma-
szaküzleteket az érdiek, miután kiderült, a 
kormány a rezsicsökkentést is csökkenteni 
fogja” – írtuk július 26-i számunkban (Hi-
ánycikk lett a tűzifa). Most, egy hónappal a 
szigorítások bejelentés után újra körülnéz-
tünk az érdi tüzelőfronton, és megkövült 
állapotokat találtunk. Azóta állandósultak 
a virtuális sorok, a százfősnél hosszabb 
előjegyzések általánosnak mondhatók 
a tüzépeknél, melyek komoly csúszással 
szállítják az árut, már ha felvesznek egyál-
talán új megrendeléseket. 

Ha száraz, ha nedves,  
biztosan drágulni fog

„Mi 3-4 hetes időtartamban tudunk ki-
szállítani. Jelenleg is 130-an várnak nálunk 
tüzelőre, de egyelőre el tudjuk látni a 
megrendelőinket” – mondta lapunknak 
Vágola László, a Tolmács utcai Tűzifaker.
hu tulajdonosa. Mint mondta, telepükön 
januári–februári vágású, szárított tűzifát 
tartanak, kőrist, akácot, gyertyánfát is 
(ezek fűtőértékében nincs kiugró különb-
ség, 14,9-16,9 Megajoul/kilogramm – K.T). 
Csakhogy a készletek kimerülhetnek, 
Vágola és munkatársai ezért már most az 
erdészeteket járják, országszerte utánpót-
lást keresve.

Óriási a „túljelentkezés” a Zso-Fa fake-
reskedésnél is, ahol már másfél hónapja 
nem írnak fel új vásárlót, annyi megrende-
lést kell teljesíteniük. Bakos Gyula, a cég 
munkatársa szerint havonta 150 fuvarnyi 

„szórt fát”, azaz négy köbméternyi, fur-
gonplatóra szórt hasított tüzelőt tudnak 
szállítani, de legalább tízszer ennyire lenne 
igény. A Zso-Fánál ezért csak szeptember 
végétől regisztrálnak újabb vásárlót, hogy 
az őszi–téli szezonban még kiszállítsák a 
szükséges mennyiséget. A fakereskedés 
a Pilisi Parkerdővel áll szerződésben: a 
kérdésre, hogy légszáraz vagy nedves fát 
árulnak, Bakos azt mondja, vegyesen – a 
kitermelés helyétől és idejétől is függ, 
hogy az erdészet milyen árut biztosít 
számukra. 

Mindkét fatelep-
nél jelentősen, 
akár 24-40 száza-

lékkal is nőtt a tüzelő ára: a 
Tűzifakernél egy kaloda, 
vagyis erdészeti köbméter fa 
július előtt még 67 ezer fo-
rintba került, ma ugyaneny-
nyit 97 ezerért árulnak. Hóna-
pokkal ezelőtt 97 ezer 
forintba került a Zso-Fa négy 
köbméteres szállítmánya is, 
ez mára 120 ezer forintra 
ugrott, szeptember elejétől 
pedig 130 ezres árra számít-
hatnak a vevők. 

A drágulást a megkérdezett kereskedők 
főként rajtuk kívül álló okokkal, az infláló-
dó forinttal és az üzemanyagárral magya-
rázták, hiszen a kormány július elsejével a 
céges autókat is kiterelte a hatósági ársap-
ka alól, azóta a vállalkozásoknak piaci áron 
kell tankolniuk.

Aranyárban is viszik a brikettet

Ha a tűzifa elérhetetlen, még mindig 
próbálkozhatunk a brikettel – gondol-
hatják többen, és felvetésük logikus, 
hiszen a préselt tüzelővel nem igazán 
lehet mellényúlni: bár drágább, mint a fa, 
tovább ég és nagyobb fűtőértékkel is bír, 
ráadásul zárt csomagolásban, szárazon 
vesszük meg. Csakhogy a brikett és pellet 
szintén extrém módon drágult az utóbbi 
hónapokban. A Zso-Fánál márciusban még 
1300 forint volt a tízkilós fabrikettcsomag, 
ma már 2150 forintot kérnek ezért a kisze-
relésért. Jelentős emelkedésről számolt 
be a kizárólag brikett- és pelletértéke-
sítéssel foglalkozó Pellet Expert névte-
lenséget kérő munkatársa is: a vásárlási 
láz kezdetén még 2500 forintba került a 
legdrágább, 15 kilós kiszerelésű pelletjük, 
ez mára felment 4500-ra, és az árak akár 
kéthetente emelkednek. 

A vevők azonban így is tolonganak a 
Velencei úti cégnél, ahol a megszokott 
kiszállítás mellett már személyes átvétellel 
is lehet tüzelőt vásárolni. A drágulással a 
Pellet Expert szerint csak a piaci tenden-
ciákat követik: a préselt tüzelőket maguk 
is vásárolják, ha emelkedik az ár, nekik is 
emelniük kell.

Van, aki feladja

A hónapos várólistákkal, tempós áremel-
kedésekkel azonban nem mindenki bír 
lépést tartani. Így járt középkorú érdi 
nyilatkozónk, Péter is, aki már júliusban 
felhagyott a fatelepek kilátástalannak 
tűnő ostromával. „A családi házunkban fa-
tüzelésű csempekályha, villany és gázfűtés 
is van. Amikor júliusban megtudtuk, hogy 
a kormány teljesen váratlanul felülírja a 
rezsicsökkentés szabályait, arra gondol-
tam, hogy a fatüzelés lesz a leggazdaságo-
sabb. Egy-két napon belül vagy 10 tüzépet, 
fakereskedőt hívtam fel. Közülük senki 

sem tudott szeptember előtt kiszállítást 
ígérni, akkorra is csak nyári vágású, még 
nedves fát ajánlottak. Pedig nem ipari 
mennyiséget kértem, 20-30 mázsára lett 
volna szükségem, hogy legyen mivel fűte-
ni a leghidegebb napokon.” A hiábavaló 
kísérletezgetés helyett Péter úgy döntött, 
külföldről rendel fabrikettet, hátha úgy 
olcsóbb lesz, és mellette bekapcsolja a 
gáztüzelésű cirkófűtést. Úgy számol, hogy 
így talán csak havi 6-7 ezer forinttal nő 
meg a rezsiszámlája a korábbi évekhez 
képest. 

Rezsicsökkentésből  
gumiszabályozás

Ehhez persze az is kellene, hogy a kor-
mány ne változtasson újra a rezsiszámítás 
szabályain, ne írja át az ősz folyamán a 
még kedvezményesen felhasználható gáz- 
és villamosenergia mennyiségi korlátait. 
Az Orbán-kabinet éveken át a megbíz-
hatóság és stabilitás szinonimájaként 
emlegette a rezsicsökkentést, azt propa-
gandaeszközként vetették be a 2022-es 
országgyűlési választásokon is. Ám a 
válság jeleire azonnal feláldozták politikai 
terméküket, milliók lába alól húzva ki a biz-
tosnak hitt talajt, azóta pedig szinte heti 
rendszerességgel módosítják a fogyasz-
tásra vonatkozó szabályokat.

Annyi már most sejthető, hogy Érden 
vaskos rezsiszámlák várhatóak. Mint júliusi 
cikkünkben, az érdi önkormányzattól ka-
pott adatokra hivatkozva írtuk, az érdi há-
zak átlagos nagysága 109 négyzetméter, a 
lakásoké 76 négyzetméter. A helyi házak 
43 százaléka átlag feletti alapterületű, hi-
szen a KSH 78 négyzetméterben határozta 
meg az országos átlagot. Mindez együtt 
pedig arra utal, hogy sokan a kormány 
által meghatározott, még rezsicsökkentett 
áram- (210 kWh/hó) és gázmennyiség (144 
köbméter/hó) felett fognak fogyasztani.

Koncz Tamás

Ostrom alatt a fatelepek
Az egy hónapos kiszállítási idő 
sem számít rendkívülinek, miköz-
ben százak várakoznak tüzelőre 
Érden. Az árak is kilőttek – van, 
aki már nem bír lépést tartani a 
tűzifáért folytatott versenyben. 
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Szűcs Gergely az Érd Mé-
diacentrum munkatársa 
alkotói díjat zsebelhetett 
be két filmjével a hétvé-
gén rendezett XIII. Bujtor 
István Filmfesztiválon.

A Bujtor István Filmfesztivál 
minden évben augusztus 20-a 
környékén várja a filmek szerel-
meseit Balatonszemesen, Bujtor 
István családjának egykori lakó-
helyén. Ez a régió legnagyobb 
filmes seregszemléje.

A 147 nevezett produkciós 
közül 104 film került a hivatalos 
versenyprogramba, ezek közül 

80 alkotást láthattak a nézők 
a  augusztus 18. és 21. között. A 
versenyprogramban játékfilmek, 
kísérleti fikciós alkotások, do-
kumentum- és ismeretterjesztő 
filmek, animációs alkotások és 
versfilmek szerepeltek.

A dokumentum- és ismeretter-
jesztő filmek mezőnyében a zsűri 
az alkotói díjat Szűcs Gergelynek 
ítélte. Kollégánk két filmmel  
Nem a méret a lényeg, avagy élet 
150 cm alatt című dokumentum-
filmmel és a Mire vágyik az érdi 
ember? című kísérleti fikciós alko-
tással érdemelte ki ezt a rangos 
elismerést. Egyébként mindkettő 
produkció az Érd Médiacentrum 
filmje, kollégánk sikeréhez pedig 
ezúton is szívből gratulálunk.

M O H Á C S

Főszerkesztő: Kövesdi Péter (kovesdi.peter@erdmediacentrum.hu) • Felelős szerkesztő: Kling József (kling.jozsef@erdmediacentrum.hu) • Szerkesztőség: 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől) • Tel.: +36 23 330 156 • e-mail: szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu • Kiadja: Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft., 2030 Érd, Budai út 16-
18. Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 14.(Bejárat a Mária utca felől). Személyesen: hétfőn 9-13 óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36 20 911 6813 (Rátky 
Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@erdmediacentrum.hu • Felelős kiadó: Kövesdi Péter ügyvezető • Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. • Layout: Tiszai Szilárd • Tördelőszerkesztő: 
Zsemberi Timea • A lap ingyenes, megjelenik 25 000 példányban • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. 
ISSN 0866-6245 • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Kérdezhetik, hogy kerül 
a mókus a műsorveze-
tőre? Hát úgy, hogy az 
Érd FM 101.3 teljes stábja 
pénteken kiköltözött a 
stúdióból, és találkozott 
a hallgatókkal a park-
városi Interspar előtt. 
A számos adásvendég 
között a legaranyosabb 
kétségkívül Lili, a Buda-
keszi Vadaspark vörös 
mókusa volt, aki éppen 
Ölvedi Réka kezével 
ismerkedik, a háttérben 
Balogh Esperes Ákos a 
Majdnem szombat című 
műsorára készül teljes 
odaadással. 

1526 júliusában a háromezer fős 
seregével Mohácsra induló II. La-
jos király Érden vendégeskedett 
pár napig, Sárkány Ambrus kas-
télyában. Seregéhez itt, Érden, 
illetve Érd után lengyel katonák 
is csatlakoztak, akik ugyanúgy 
életüket áldozták a törökök elleni 
csatában, ahogy II. Lajos király  
vagy Sárkány Ambrus. 

II. Lajos Érdre érkezéséről így 
írt Stencinger Norbert történész: 
„Az ifjú uralkodó július huszadi-
kán háromezer katonájával útnak 
indult Budáról a gyorsan köze-
ledő ellenség elé. Útjának első 

állomása: Érd. A domboldalon 
álló kastély és a környék akkori 
tulajdonosa Ákosházy Sárkány 
Ambrus, a király közeli ismerőse 
volt. A ház ura már nem tudta 
személyesen köszönteni magas 
rangú vendégét, mivel addigra 
előrelovagolt a meghirdetett 
gyülekezési hely, Tolna felé. Az 
érkezéskor szomorú esemény 
történt: »... váratlan betegség 
ragadta el a királytól azt a lovát, 
mely számára mind közül a legbe-
csesebb és legkedvesebb volt, ez 
hihetetlen fájdalommal töltötte 
el, és sokan rossz előjelnek tekin-
tették…« – írta Brodarics István 
püspök, aki a király kíséretében 
szintén Érden tartózkodott. 

A sereg nagy része a Duna-
parton levő sík mezőn verte fel a 
sátrait. Az uralkodó itt-tartózko-
dása alatt átkelt a réven a Csepel-
szigetre, hogy elbúcsúzzon fiatal 
hitvesétől, Mária királynőtől, aki 
ide menekült Budáról a közeledő 
veszedelem elől. Néhány nap 
után a híres vendég és hada to-
vábbvonult Ercsi irányába, hogy 
folytassa útját a csatatérre. 

Rövid idő múlva újabb sereg 
közeledett Érd felé. Gnajárszki 
Lénárt lengyel nemes érkezett 
meg katonáival, és szintén Tolna 

felé tartott, hogy a magyar királyt 
segítse a rá támadó félelmetes 
ellenséggel szemben. 

A rossz előjel igaznak bizo-
nyult: a hatalmas túlerőben levő 
oszmánok 1526. augusztus 29-én 
megsemmisítő vereséget mér-
tek a Tomori Pál által vezetett 
magyar seregre. Magyarország 
másfél óra alatt pótolhatatlan 
veszteségeket szenvedett, a me-
nekülő uralkodó életét vesztette, 
a királyi tanács nagy része – hét 
püspök és huszonnyolc főúr – is 
meghalt. Az ország irányítás 
nélkül maradt.”

A lengyel és 
a magyar 
áldozatokról 

minden évben megem-
lékezik a 2004-ben 
alakult Érdi Lengyel-
Magyar Kulturális 
Egyesület, amely  
2007-ben állíttatott 
emléktáblát az ófalusi 
oroszlános emlékmű 
mellett. 

Ebben az esztendőben szept-
ember 3-án, délelőtt tíz órakor 
tartják a mohácsi csata 496-ik 
évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepséget, amelyen Csőzik 
László polgármester köszönti 
majd a résztvevőket. A meg-
emlékezésen jelen lesz Andrzej 
Kalinowski, a Lengyel Köztár-
saság konzulja, valamint Érd 
lengyel testvérvárosa, Lubaczów 
delegációja is. A megemlékezé-
sen közreműködik a Dósdi Női 
Kar, Baka Györgyi költő és Dózsa 
Lajos, az Érdi LEMKE titkára. 

Ádám Katalin

Mohácsra  
emlékeznek
A török elleni csatába induló II. Lajos királyt váratlan 
veszteség érte, amikor Érdre érkezett. Sokan ezt rossz 
előjelnek tekintették, ami igaznak bizonyult.

Szücsi díjat nyert

Mint a mókus

A díjnyertes érdi filmeket itt 
tekinthetik meg:
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Ezzel a díjjal kiérdemelted a 
„legenda” kifejezést, nem 
gondolod? Nem akárkit ér 70. 
születésnapján ilyen megtisz-
teltetés!

Hát igen, ha belegondolok, hogy 
1952-ben születtem augusz-
tus 21-én, és 50 éve vagyok a 
pályán... A szüleimmel komoly 
vitám volt arról, hogy könnyű-
zenei pályára akarok menni, de 
aztán lenyelték a békát. Mindig 
támogatták, hogy zenét tanuljak 
– ötévesen kezdtem tangóhar-
monikázni, és amikor egy évvel 
később anyukám megkérdezte, 
mit szeretnék karácsonyra, 
azonnal rávágtam: zongorát. 
Meg is kaptam. Édesapám a 
Luxemburg rádiót meg a Szabad 
Európát hallgatta, úgyhogy 
nálunk otthon Jimi Hendrix meg 
Deep Purple szólt. Csak füleltem, 
hát ilyen is van?! Csoda, hogy 
beleszerettem ebbe a műfajba?! 
Sok hangszeren játszom, de 
nekem a billentyűsök az igaziak.

Pedig a jazzt pozanon fújtad, 
azt pedig kevesen tudják 
rólad, hogy fiatal korodban 
harmonika-versenyeket 
nyertél.

Nem is egyet, bizony! Játszot-
tam rajta Csajkovszkijt, Paganinit 
is. A pulai nemzetközi versenyen 
kétszer is első lettem.

Paganinit harmonikán?

Hogyne! 20 perc sodrás, szünet 
nélkül. A harmadik versenyt már 
nem tudtam megnyerni, mert 
jöttek az oroszok – semmi zene, 
csak bravúros technika, és be-
zsebelték a fődíjat. Zeneművé-
szeti szakközépiskolába jártam, 
utána – 1972-ben – elmentem fel-
vételizni a konzi jazz tanszakára 
zongorából, de esélyem se volt. 
Viszont hallottam, hogy pozan 
szakra keresnek zenészeket. 
A család padlót fogott, mikor 
bejelentettem a tervemet, de 
hajthatatlan voltam. Elmentem 
egy osztálytársamhoz, Simonffy 
Gyurihoz, aki pozanos volt. A 
felvételiig volt három napom, 
gyorsan megtanultam két skálát 
és a Gyertyafény keringőt, majd 
pofátlanul odaállítottam a 
felvételire. Ott már füstöltek a 
csövek, körülnéztem, és azon 
gondolkodtam, mit keresek 
én itt. De azért bementem, 
és elfújtam a repertoáromat. 
Láttad volna azokat a beborult 

arcokat…! Vukán Gyuri megkér-
dezte, mióta fújok. Mondtam, 
hogy három napja. Ettől persze 
padlót fogtak, de aztán össze-
dugták a fejüket, és fölvettek 
előkészítőre. Kaptam a sulitól 
egy gyönyörű hangszert gya-
korolni. Elég jól is ment, egy év 
múlva már a Deák Big Bandben 
fújtam. Kevesen tudják, hogy 
a Mézga Géza főcímzenéjében 
játszó három pozanból én vol-
tam az egyik. Később még több 
hangszeren is megtanultam. Van 
egy szólólemezem, amin minden 
hangszeren én játszom: dobo-
lok, gitározom, énekelek…

Egy hete volt a Barba Neg-
rában a nagy születésnapi 
koncerted, ott is elővetted a 
harsonát?

Nem, mert a fogaimat is érintet-
te a betegség, emiatt nem tudok 
fújni. Viszont játszottam több-
féle gitáron, tangóharmonikán, 
még Hammond orgonán is. Telt 
ház volt, jöttek Szombathelyről, 
Sopronból, és még New Yorkból 
is kíváncsiak voltak rám. Tizen-
nyolc nagyon kedves zenész 
barátomat hívtam el, Reviczky 
Gábor volt a házigazda, és az 
egyik legnagyobb dolog az volt 
számomra, hogy egy színpadon 
játszhattam a fiammal, ifj. dr. 
Gidófalvy Attilával, aki gyógy-
szerész, és remekül gitározik. 
Trunkos Andris barátommal, az 
Omega menedzserével találtuk ki 
ezt a bulit. Eredetileg ingyenesen 
szerettem volna, de végül 70 Ft 
lett a belépő – megérdemelték 
azok a rajongóim, akik megtisz-
teltek 50 éven keresztül. Bár 
a bevétel nem túl nagy, azért 
átutaljuk a kőbányai zeneisko-
lának, amit Póka Egon hozott 
létre. Nemcsak azért, mert Egon 
jó barátom volt, hanem azért is, 
mert a fiatalokat segíteni kell. 
Azért ebben a korban már ideje 
arra gondolni, hogy egyszer 
majd le fogom tenni a lantot.

Máris? Hiszen még csak 
most csaptál bele a lecsóba 
– turnéztok a Karthagóval, 
koncert koncert hátán.

Nem vonulok vissza, de kicsit 
azért hátrébb kell lépni. Segí-
teni a fiatalokat, lehetőséget 
adni nekik. Az Érd FM-en szerda 
esténként hallgatható műso-
romban, a Rockbarlangban is 
sok fiatal zenekart bemutatok. 
A régi időkben erre nem volt 

lehetőség, hiszen egy lemezgyár 
és egy rádió volt. Oda pedig 
csak az tudott bejutni, akinek 
volt valami kis hátszele. Itt csak 
annyi kell, hogy én azt mondjam 
egy zenekarra, hogy bemuta-
tásra érdemes. Mindegy, milyen 
műfaj, csak csibi-csabi ne legyen, 
mert akkor a saját közönségem 
padlót fog. Azért van egy határ.

Műfaji határ? Tehát csak a 
rock and roll?

A popzene rockosabb változata 
jöhet, de inkább azt mondom, 
hogy a hard rock. Én ugye AC/DC 
rajongó vagyok – nem véletlenül 
lett olyan gitárom, mint Angus 
Youngnak –, és zenei stílusban 
megpróbáltam azt az utat követ-
ni, amit ők mutattak. Tehát ilyen 
mulatós dolgokba nem megyek 
bele. Megvan annak is a közön-
sége, és van is nekik elég tévé-
csatorna meg rádió. Én is dol-
goztam több rádióban, ezeket 
mind bezárták, most itt vagyok 
az érdi rádiónál, minden szer-
dán 20–24-ig. Nagyon szeretem 
csinálni, rengeteg hallgató van. 
Már fél 7-kor bent vagyok, mert 
elő kell mindent készíteni, 8-kor 
már csörög a telefon, jönnek az 

üzenetek. Az élő adásnál nincs 
szebb dolog! Nálam még senki 
nem beszélt ordenáré módon. 
5000 nótából gazdálkodom, Jimi 
Hendrixtől – a magyar vonalban 
pedig a Skorpiótól – napjainkig. 
Vigyázok, honnan indulok el, 
nyilván a Járom az utam vagy a 
Reptér nem fér bele, bár kedve-
lem Korda Gyurit is.

Annak idején minden rocker 
azt mondta, hogy ez a fiata-
lok zenéje, és csak fiatalok 
játszhatják. És most tessék: 
öreg rocker nem vén rocker 
alapon mindenki a színpadon 
van még.

Kiderült, hogy nincs ez korhoz 
kötve. Mick Jagger is már szarko-
fág, pia, minden van még mindig, 
de a színpadon rohangál. Aztán 
ott van Joe Cocker, aki nagyon 
szerette a whiskyt – mondjuk én 
se vetettem meg a piát, de már 
régóta nem iszom, mert voltak 
belőle problémáim. Az a helyzet, 
hogy a zene a legjobb gyógyszer 
a világon. Engem például az éltet. 
Több mint 350 nótát írtam. Feró 
mondta, hogy „persze, Ameri-

kából bejön a zene, de hol van a 
közönség?!” Na, hát a Barba Neg-
rában 23-án itt volt a közönség 
is. Mert aki magát tudja adni – le-
gyen az bármilyen stílus –, az kell 
a közönségnek. Ha a szöveg is jó, 
akkor még utat mutatni is tudsz. 
Futballedző is vagyok, 8-10 éves 
gyerekekkel foglalkozom, mert 
őket még lehet nevelni. Most 
egy éve már nem csinálom, mert 
hétvégeken vannak a koncertek. 
Gyerekkoromban a Ferencváros-
ban futballoztam, nálam a foci és 
a zene egy szinten volt, el kellett 
döntenem, melyiket választom. 
Az döntötte el, hogy arra gon-
doltam, ha a fociban lesérülök, 
lőttek a karrieremnek. Így lett 
a kezem nem is a kenyerem, 

hanem a lelkem. Ha nem tudok 
játszani, végem van. Nagyon 
sokan elmentek fiatalon, mert 
nem tudták feldolgozni a sikert, 
és elvitte őket a pia vagy a drog. 
Én is égettem a gyertyát három 
végén is, aztán néha elfújtam az 
egyiket.

Hozzá is tartozott ez a zenei 
műfajhoz, együtt járt a kon-
certezéssel, nem?

Persze, én is elszívtam napi 
három doboz cigit húsz kávéval. 
Most már csak néhány szálat 
szívok.

De csak azért vettél vissza, 
mert beteg lettél? Kicsit meg-
érintett a halál szele?

Hát igen. Megérintett egy olyan 
dolog, amire azt mondtam 
magamnak, hogy hát ez így nem 
mehet. Egyik napról a másikra 
persze nem lehet abbahagyni, 
mert akkor game over. Most is 
van otthon mindig tartalék, mert 
ha rám jön, hogy kell, és nincsen 
otthon, az a halálos tavasz. Meg-
mondom őszintén, én nagyon 
boldog ember vagyok. A második 
feleségemmel élek 34 éve, a fiam 
32 éves, az előző házasságomból 
van egy gyönyörű lányom, és a 
két gyerekem úgy nőtt föl, mint 
két édestestvér. A fiaméknál 
megszületett az első unokám is: 
három és fél hónapos kislány. Be-
szélgettünk barátokkal arról, mit 
jelent az életünkben a gyerek. 
Hát nekem mindent! Ők viszik 
majd tovább a dolgokat. Úgy-
hogy én élem az életet, vidám 
ember vagyok, szeretek szóra-
koztatni. Akiket megkerestem, 
hogy jöjjenek fellépni velem a 70. 
születésnapomon, elsőre jöttek. 
2019-ben kaptam egy művészeti 
életpálya elismerést. Na, mond-
tam akkor, ez már valami! Tavaly 
a Máté Péter-díjat megkapta a 
Karthago együttes is. Idén pedig 
a Magyar Arany Érdemkereszttel 
tüntettek ki, fölsorolva szépen az 
érdemeimet: a Beatrice alapító-
tagja, a Karthago billentyűse és a 
Lord együttes volt tagja.

Miért nem hoztad el a díjat, 
hogy megmutassuk az olva-
sóknak?

Rohantam. Az elmúlt öt napban 
összesen aludtam tíz órát.

Azért zsebre vághattad volna! 
Hol tartod? A komódon?

Azért zsebre vágni nem lehet! 
Annyi díjam és relikviám van, 
hogy ezeknek megvan a külön 
helyük a zenészszobámban. Ott 
van a ritkaságnak számító JVC 
orgonám, a lemezek, CD-k… Két 
éve kaptam New York-i baráta-
imtól egy Motörhead-relikviát, 
és amikor most hazajöttek a kon-
certre, hoztak egy Angus Young- 
figurát, meg egy Jon Lord-pólót 
is – abban léptem föl. Ott vannak 
a kitüntetések is, de nekem a 
legnagyobb kitüntetés a közön-
ség. Az ő szeretetük – ha te azt 
megbecsülöd és azt adod nekik, 
amit elvárnak – nem kopik el.

Hogyan élted meg azt a pár 
évet, amikor először a beteg-

Egyszer élünk,  
de akkor nagyon!

idófalvy Attila kedvenc mondása volt ez, aki élt, ahogy jó rockerhez 
illik, és úgy él 70 évesen is. Talán kicsit visszafogottabban, de ez nem 
látszik a muzsikán, ami az ujjaiból kijön. A kezében a lelke. Augusztus 
20-án öltönyt vett föl, még a baseballsapkát is letette, míg átvette a 

Magyar Arany Érdemkeresztet az ország házában. De nekünk, érdieknek ő nem 
csak olyankor van jelen, amikor épp bekerül az országos sajtóba, hanem minden 
szerdán, amikor bejön az Érd FM Rockbarlangjába műsort vezetni. 
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séged, aztán a pandémia miatt otthon 
kellett maradnod?

Megkaptam a vírust, de nem volt veszé-
lyes, most pedig már negyedszerre is 
be vagyok oltva. Nem is tudtam, hogy 
ennyire erős a szervezetem.

A másik betegségre gondolok…

Minden hónapban járnom kell kontroll-
ra, mert a fehérvérsejtjeim picit lejjebb 
vannak a normálisnál, és időnként 60/40 
a vérnyomásom. Olyankor két-három 
kávé, és minden mehet tovább. Azok az 
idők már elmúltak, amikor még lazábban 
vettem az életet.

Azért az sem a hosszú élet titka, hogy 
naponta két órákat alszol…

Gondolj csak bele egy zenész életébe! 
Meg aztán – nem akarok panaszkodni, 
hogy mennyi a nyugdíjam, mert leesnél a 
lábadról. 

Mennyi?

50 év munka után 53 000 Ft a hivatalos 
nyugdíjam. Annak idején ugye az Inter-
koncerten meg az Országos Rendező-
irodán keresztül ment minden. Hiába 
jártuk be Kelet- és Nyugat-Európát, de 
még Kubát is, hiába nyertünk fesztivált 
a Requiemmel, befizettek utánunk egy 
minimál összeget, a többit eltüntették. 
Aztán ráadásul leégett a Hungaroton 
raktára, úgyhogy be kellett küldenem az 
ügyvédemet a nyugdíjintézetbe, hogy 
legyen valami nyugdíjam. Azt mondták, 
mutassak plakátokat. Talált az ügyvédem 
6000 plakátot a levéltárban, bevitte, 
amire azt mondták: szép ez a sok koncert 
40 év alatt, de be is kéne bizonyítani, 
hogy ezek megtörténtek. De hát hogyan 
bizonyítsam!? Már nincsenek is meg azok 
a művelődési házak! Kivel igazoltatok 
én bármit is? És akkor méltányosságból 
meg azért, mert zenéltem a Honvéd 
Művészegyüttesben is, megállapították 
a minimális öregségi nyugdíjat. De nem 
panaszkodom, ez mind nem számít. A 
lényeg az a sok minden, amit meg tudtam 
élni…! Egyszer meg fogom írni egy élet-
rajzi könyvben, hogy ne vigyek mindent 
magammal. De most azért még marad-
nék egy kicsit.

Ha fociedzőként szeretsz az új gene-
rációval foglalkozni, ugyanezt meg-
tennéd a zenében is? Lennél mondjuk 
mentor egy tehetségkutató műsor-
ban?

Tanítottam én zeneiskolában is, de ami 
ezeket a tévéműsorokat illeti, az em-
bernek tudnia kell, mihez adja a nevét. 
Engem másképp tanítottak. Azt, hogy 
versenyeket tudtam nyerni, a szüleimnek 
köszönhettem: megadták a lehetősége-
ket, a megfelelő hátteret. A családunkban 
pedig benne volt ez a vonal: Gidófalvy Pál 
volt az első erdélyi komikus, Kolozsváron 
van a szobra. A család Sepsiszentgyörgy-

től 6 km-re, Gidófalván élt. A nagypapám 
már beköltözött Marosvásárhelyre. Az 
anyai ágon is volt zenész, nekem ez a 
családi örökség meghatározó.

Elmennél mentornak az X-Faktorba, ha 
hívnának?

Nem, mert ismerem a hátteret. Ott neked 
azt kell csinálod, amit elvárnak. Nagy 
megalkuvás kell hozzá, ami azt jelenti, 
hogy az már nem te leszel.

Szereplőként vagy mentorként kell 
megalkudni?

Mentorként. Olyan tehetségkutatóra, 
ahol versenyszerűen be lehet mutatni, 
mit tudsz, szívesen elmennék. Ahol nem 
az a lényeg, hogy hétről hétre új nótát 
tanulj, és majd holnaptól te leszel Szécsi 

Pál vagy Michael Jackson. Olyan nótákat, 
olyan stílusokat erőltetnek rá ezekre a fia-
talokra, számon kérve, hogy nem hasonlí-
tanak eléggé, hogy az őket nem felemeli, 
hanem a szárnyukat szegi. Pedig csomó 
gyerekben ott a lehetőség, az akarás. Azt 
meg már nem is mondom, hogy akiket 
odaraknak tanárnak…! Tanár?! A legtöbb-
nek – tisztelet a kivételnek – köze nincs 
az egészhez. Nem is ért hozzá!

Zenészekből áll az X-Faktor új évadá-
nak mentorgárdája is.

Na jó, de valaki letett valamit az asztalra, 
valami produktumot, ami országosan el-

ismert?! Nem bántok én senkit, úgyhogy 
csak annyit mondok, én nem vállalnám. 
Mert nem tudnám elviselni, hogy azt 
mondjam, most a gép azt dobta, hogy 
neked holnaptól a Dzsingisz kánt kell 
énekelned, vagy a Freddie Mercuryt kell 
utánoznod. Az adott ember egyéniségé-
hez, hangjához, habitusához illő feladatot 
kellene adni, az tudná őt felemelni.

Csodálkoztál, amikor Feró elvállalta?

Igen. Aztán mondtam is neki, hogy ha 
megkérdez, megmondtam volna, mire 
számíthat. Mindegy is, csinálják! Én 
ebben biztos nem veszek részt. Nincs 
az a pénz! Eddig is megéltem fillérekből. 
Volt, mikor elmentem nápolyit árulni. 
Lőrincen laktunk a 90-es években, és volt 

egy maszek, aki nápolyit készített. Akkor 
született a kisfiam, nem voltak bulik, épp 
visszajöttünk Szombathelyről, nem volt a 
Karthago sem. Úgyhogy nápolyit árultam 
másfél hónapig, és a családom büszke 
volt rám, mert megtettem mindent 
azért, hogy megéljünk. Legfeljebb néha 
a fejembe húztam a sapkámat, rám ne 
ismerjenek. Nem baj, ettől szép az élet! 
Soha nem szabad szégyellned, hogy ki 
vagy, és hogy esetleg nem úgy megy, 
mint másoknak. Egyébként nagyon is jól 
megy, most például a Karthago a Szol-
noki Szimfonikusokkal próbál. Ugyanúgy 
nyomjuk mi ezerrel, a hangerő ápol és 
eltakar, de mellettünk ott húzza egy 52 
tagú csodálatos szimfonikus zenekar. No-
vember 19-én pedig az Arénában lépünk 
fel. Tavaly csináltunk egy csodálatos Máté 
Péter-lemezt, ennek lesz a bemutatója 
az Arénában: a Karthago fog játszani a 
szimfonikus zenekarral. Játszunk folya-
matosan, megy a buli hál’istennek!

Tehát amíg föl tudsz menni a színpad-
ra, addig fölmész?

Hát, ha meg már nem megy, fölvisznek. 
Azt csak a feleségem tudja, hogy milyen 
fájdalmaim vannak, mert azért ennek a 
gyógyszernek olyan hatása van, hogy 
éjjelente többször is föl kell kelnem, és 
potyognak a könnyeim. Akkor kell pár 
perc séta, van, mikor hamar elmúlik, 
máskor meg nem. „Egy kicsike game 
over”, szoktam mondani a feleségemnek. 
Ezzel együtt kell élni. Nem panaszkodom, 
és ezt nem láthatja a közönség. Ahogy 
azt sem láthatta rajtam, amikor a három 
hónapos kislányomat 40 fokos lázzal 
kórházba vitték. Éppen dübörgött a 
Karthago, valami nyári bulira mentünk, és 
előtte meg akartam látogatni a kórház-
ban. „Most nem lehet hozzá bemenni, 
mert éppen újraélesztik. Majd érdeklőd-
jön!” – mondta a főnővér. És mentem a 
koncertre. A közönségre nem tartozik, 
hogy te milyen traumával mész föl a szín-
padra. Még a zenekarnak se mondtam, 
csak mikor jöttünk haza. Most 41 éves a 
Bogika. Hát ez egy ilyen szakma. Ha te 
ezt választottad, akkor nem játszhatod 
el koncert helyett a Marat halálát. Akkor 
szórakoztass!

Mihalicz Csilla

Ahol a saját álmainkkal találkozhatunk
Az Angliában élő Ponyiczki 
Szilvia festőművész volt az idei 
Érdi Művésztelep egyik meghí-
vott alkotója. Az Érdi Galériában 
Álom-szőnyegek címmel nyílt 
egyéni kiállítása.

Ponyiczki Szilvia Budapesten született, de 
sokáig Érden élt, tizenöt éve pedig Angli-
ába költözött. Eredetileg építészmérnök, 
ám a Nottinghami Egyetemen művésze-
ti mesterdiplomát is szerzett. Az Érdi 
Galériában ez az első egyéni kiállítása, de 
csoportos tárlaton, illetve az idei Művész-
telepen is részt vett, ahol, mint mondta, 
nagyon jól érezte magát: „Sokat szá-
mít, hogy láthattam másokat dolgozni. 
Általában nagyon lassan festek, sok időt 
töltök el egy-egy képpel. Itt több vász-
nat kaptunk, ez motivált, hogy mindet 
fessem is meg, és változtattam a módsze-
reimen, hogy mindet be is tudjam fejezni. 
A művészet nincs országhoz kötve, azt 
hiszem, ugyanazokat a témákat festeném 

Magyarországon is, mint amiket Angliá-
ban. Talán annyi a különbség a két ország 
között, hogy Magyarországon személye-
sebbek a művészek közötti kapcsolatok, 
jobban ismerik egymást.”

A kiállítást Petri Anikó művészettörté-
nész nyitotta meg, aki a laikusok számára 
is érthetően elemezte a kiállított alkotá-
sokat. Hangsúlyozta, nem kisebb feladat-
ra vállalkozik a művésznő, mint hogy a 
minket körülvevő látható és láthatatlan 
világot ábrázolja. A képek meditatív álla-
potban keletkeztek, és arra ösztönzik a 
nézőt is, hogy ne csak a szemével lásson, 
hanem elméjét és lelkét is nyissa meg.

Munkája a személyes és kollektív 
tudattalan világának feltárására irányul. 
Alkotói folyamatainak egyik fő eleme az 
álmok szimbólumainak Jung elméleteire 
alapozott értelmezése. „Álom-szőnye-
gek” a kiállítás címe, így nevezi képeit a 
festőművész: ősi jelképrendszerekből, 
tündérmesékből, alkímiai kéziratokból 
átvett szimbólumok, álomszerű mozza-
natok lenyomatai. A végső mű olyan kép, 
amely – épp mint az álom vagy egy sző-

nyeg – több réteget rejt a felszíne alatt. 
Ponyiczki ars poeticája:

„Művészetem alapja a jungi pszicho-
lógia, nagyon sokat foglalkoztam álom-
elemzésekkel, jártam jungiánus pszicho-
lógushoz, aki nagyon sokat segített az 
álmaim értelmezésében, így léptem be 
a szimbólumok világába, sok év kutató-
munkájával alkottam meg saját szimbó-
lumrendszeremet. A képek struktúrája is 
párhuzamot állít a tudatos és a tudattalan 
világ között – nagyon sok réteggel dolgo-
zom, rengeteg információ van a képeken, 
amikre ráfestek újabb rétegeket, ezek az 
információk nyomokban maradnak meg, 
és elvesznek örökre. Olyan, mint amikor 
valami bekerül a tudattalanba, és nem 
férünk hozzá többé, de azért az ott van 
bennünk.”

Aki nem tudott eljönni a kiállításmeg-
nyitóra, szeptember 17-éig még megnéz-
heti az Érdi Galériában. Ne mulasszák el, 
hiszen a festmények és a kisplasztikák 
olyan világba vezetnek, ahol saját álma-
inkkal is találkozhatunk.

b.cs.
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Jelentkezzen, aki nem élte még 
át azt a méltatlan, kiszolgálta-
tott helyzetet, hogy sürgősen 
WC-re kellett mennie, de sehol 
nem talált egyet sem. Nos, aki 
átélte, tudhatja, mit éreznek 
azok az idős emberek, akiknek 
izomgyengeség miatt folyama-
tosan figyelniük kell arra, ha 
elmennek otthonról, találjanak 
majd mosdót. A hírekben lehe-
tett hallani, hogy megszűnik az 
inkontinenciabetét támogatása, 
de arról kevesebbet tudunk, 
hogy erre van más megoldás is. 
Kriston Andrea 36 éve fejlesz-
tette ki és oktatja az intim szer-
vek egészségőrző módszerét, 
Magyarországon elsőként kez-
dett foglalkozni ezen testrész 
edzésével. A Kriston-módszer 
célja, hogy a tabu helyét átve-
gye az öröm, szégyen helyett a 
tartás legyen érezhető. Andrea 
tíz éven át időseket tanított a 
Rókus kórházban, a nőgyógyá-
szat–urológia ambulancia kere-
tén belül. A debreceni urológiai 

klinikával közösen 12 országon 
átívelő vizsgálatot végeztek a 
Kriston-módszer eredményes-
ségéről, a kutatás egyértelmű-
en kimutatta az életminőség 
javulását.

„A módszer nagyon egyszerű, 
egy izmot a megfelelő isme-
retek birtokában fejlesztünk. 
Ha rendszeresen dolgoztatjuk, 
megerősödik, és jobban ellátja 
a funkcióját – mondta Andrea. 
Az időseknek tudniuk kell, hogy 
a torna rendszeres használatá-
val az aranyér, herevéna-tágu-
lat, az inkontinencia mindkét 
nemnél (a prosztataműtét utáni 
inkontinencia esetében is 73 
százalékban sikeres a módszer) 
megszüntethető, megelőzhető. 
Időskorban sokkal tudatosab-
ban érdemes magunkért tenni, 
amikor a test vitalitása gyengül, 
bizonyos képességek csökken-
nek. Tudatos életvezetéssel az 
izomtömeg feladatát segítő 
mértéke fenntartható, ez a 
medencefenéknél lévő izmok-

ra is érvényes. Ha az intimitás 
szervei közelében elhelyezkedő 
izmokkal kapcsolatos tabuér-
zeteinket fel tudjuk számolni, 
akkor a záróizmok edzésével 
a (vizelet és széklet) inkon-
tinencia megelőzhető, meg-
szüntethető, ha a háttérben 
izomgyengeség áll. A záróizom 
gyengülése minden esetben a 
kontrollérzet csökkenésével 
jár, ami időskorban már gyen-
gül minden téren: hallás, látás, 
mozgás, szellemi tevékenység. 

Az egyént megviseli az a tudat, 
hogy nem képes önmagáért 
tenni, betegségtudata lesz, az 
önbizalmát jelentősen befo-
lyásolja, kiszolgáltatottsághoz 
vezet.”

A Kriston-módszer oktatói 
nagyon komoly tanulási fo-
lyamaton, rendszeres vizsga-
megújításokon esnek át. Fel 
kell készíteni őket arra, hogy az 
időseknek érzelmileg felkavaró 
lehet, amikor az intimitás szer-
veit kezdik tornáztatni. A koros 
ember nagyon sok mindent 
megélhetett, szüléseket, mű-
téteket, akár negatív szexuális 
élményeket, de lehet, hogy 
gyermekkorában a felnőttektől 
kapott rossz, bűntudatkeltő 
kódokat. A tanfolyam hetven 
százaléka érzelmi folyamat, 
nem egyszerű gimnasztika, 

hiszen természetessé kell tenni 
ezen intim testrész tornáztatá-
sát, az ahhoz való viszonyát, az 
azzal való törődést. 

A Kriston-módszer tanfolya-
main felöltözve, kényelmes 
ruhában kell részt venni, nincs 
semmi eszköz, semmi kínos 
történés, nem kell megosztani 
másokkal, hogy ki milyen gond-
ja miatt vesz részt. Egy kérdőív 
kitöltése után csak az oktató 
szerez tudomást arról, kinek 
milyen egészségügyi gondja 
van, és ezeknek az informáci-
óknak a birtokában állítja össze 
az egyéni mozgásprogramot. 
A tréning befejezését köve-
tően egy gyakorló hanganyag 
segítségével és mindennapi 
gyakorlással érhető el a kívánt 
állapotjavulás.

b.cs.

Tabudöntögetés  
az Idősek Akadémiáján
Szeptember 5-én 15 órakor az érdi művelődési ház-
ban Kevesebb fájdalom, több öröm címmel Kriston 
Andrea előadására várják az érdeklődőket.

A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, aktívan Érden” ingyenes 
idősügyi programsorozata Senior gyaloglóklubba invitálja azokat, akik 
könnyű mozgásra vágynak. A heti rendszerességű gyaloglás első alkal-
ma szeptember 7-én, szerdán 9.15-kor indul a LevenDuna tanösvény 1. 
szakaszának felfedezésével. Találkozó a 732-733-as busz Esztergályos 
utcai megállójában.

Szeptember 8-án 14 órai kezdettel folytatódik a helyi egyházakat 
bemutató előadás-sorozat, ez alkalommal a zsidó egyházzal ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők. Miről szól a sábát? Mit ünnepelnek a 
zsidók jom kippur alkalmával? Mire szolgál a hüpe, és miért törik össze 
a poharat a vőlegények az esküvőn? Mi az a barhesz? Előadónk mesél 
majd a zsidó hagyományokról és ünnepekről, bemutat néhány, a val-
láshoz kapcsolódó tárgyat, és megismerhetjük a Buda Környéki Zsidó 
Hitközség működését, programjait is.

További programok

Két év szünet után 
ismét megtartja ter-
ménybemutatóját 
Kertbarát Kör. A fotó-
kiállítással egybekötött 
jubileumi rendezvényen 
adja át a városvezetés a 
Virágzó Érdi Porta pályá-
zat díjait is.

Óriási paradicsomok, különös 
formájú tökfélék, egzotikus 
termések, izzó színű bogyósok, 
mellettük a kert ajándékaiból 
készült mártogatósok, gyógy-
növényekből frissen főzött teák 
– aki egyszer is volt már az érdi 
kertbarátok terménybemutató-
ján, biztos, hogy nem távozott 
üres kézzel (gyomorral). Ráa-
dásul a szíves vendéglátásukról 
is ismert kertészek nemcsak a 
terményeikre voltak büszkék, 
hanem a receptjeikre is, amelye-
ket szívesen megosztottak az 
érdeklődőkkel, ahogy a szaktu-
dásukat, növényekről szerzett 
ismereteiket is. 

Huszonegy éve működik a 
Kertbarát Kör, évről évre meg-
tartják az őszi seregszemlét, ám 
aki az elmúlt két esztendőben 
költözött a városunkba, hiába is 
kereste volna a terménybemuta-
tót a városi programok között, 
a pandémia miatt elmaradtak 

az alkalmak. Idén viszont ismét 
megrendezik a növénymustrát 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban, szeptember 10-én 
– tudtuk meg a kör új elnökétől, 
Csörgőné Mentes Klárától (aki 
csak e tisztségében új, egyéb-
ként régi és aktív tagja a cso-
portnak). 

„Nehéz év áll mögöttünk, 
hiszen a szárazság a mi kertje-
inket is nagyon megviselte, így 
most nem számíthatunk olyan 
pompás, hatalmas egyedekre, 
mint amilyenekkel büszkélked-
ni szoktunk, de azért viszünk 
érdekességeket bőven. Jóma-
gam szivacstökkel, lekvárokkal, 
magvakkal készülök” – árulta el 

Klára, akitől megtudhattuk azt 
is: idén sajnos kóstolóval nem 
tudnak kedveskedni, mert az 
ÁNTSZ ezt nem engedélyezte, 
tartanak viszont előadást arról, 
hogyan lehet kiküszöbölni a 
klímaváltozás negatív hatásait, 
és fotókiállítást is rendeznek. 
„Aki eljön, megismerkedhet 
állandó tagjainkkal. Bár sok 
patronálónk van, akik egy-egy 
rendezvényünkön részt vesz-
nek, örömmel vennénk, ha ál-
landó tagságunk is gyarapodna. 
Sajnos, a vírus minket is megvi-
selt, nem tudtuk megtartani a 
szokásos találkozóinkat, hiszen 
a terménybemutatón kívül szer-
vezünk kirándulásokat, rendsze-

res összejöveteleket, előadá-
sokkal, terménycsereberével. 
Tagja vagyunk a Kertészek és 
Kertbarátok Országos Szövet-
ségének, őszi országos kiállítá-
sukon a mi Kertbarát Körünk is 
kap egy asztalt, így bemutat-
kozhatunk más klubok előtt, 
és komoly tapasztalatokat 
szerezhetünk, illetve adhatunk 
át” – mondta az elnök, hozzá-
téve: más körökkel is tartják a 
kapcsolatot, például a budaörsi-
ekkel és a gödöllőiekkel. Bemu-
tatták nekik az érdikumokat, és 
átadták egymásnak a termelés-
sel, szervezéssel kapcsolatos 
tapasztalatokat is.

Klára szeretné minél szélesebb 

körben megismertetni az érdi 
kis kertész kezdeményezést, 
melynek keretében óvodásokat, 
iskolásokat vonnak be és taní-
tanak meg a kertészkedésre, a 
növények gondozására, szerete-
tére és védelmére. 

A program 
évek óta 
sikerrel 

működik, több kis 
kertész mutatta már 
be az általa termesz-
tett gyümölcsöket, 
zöldségeket az őszi 
terménybemutató-
kon.  

„Szeptember 10-én szeretettel 
várjuk az érdeklődőket délelőtt 
tíz órától a Szepes előcsar-
nokában. A gyerekeket és a 
felnőtteket játékokkal, tesztek-
kel – és szerény jutalommal – is 
meglepjük, aki pedig érdeklő-
dik a növénytermesztés iránt, 
tanácsokkal, tippekkel is ellátjuk. 
Délutáni előadásunk mellett 
még egy esemény kapcsolódik a 
programunkhoz: a városvezetés 
a terménybemutatón adja át az 
idei évben meghirdetett Virágzó 
Érdi Porta pályázat díjait.”

Ádám Katalin

Együtt a nyár legszebbjei
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Tanár úrral – akit így szólítanak 
szülők és diákok egyaránt – tele-
fonon beszélgetünk, ugyanis az 
Érdi Sport Díj átvételét követően 
hazatért abaligeti házába. Hogy 
telnek az első napok otthon?

Folyamatosan kérdezgetem a páro-
mat: biztos, hogy nem kell csomagol-
nom, és indulnom Érdre? Nem érzem 
még, hogy nem kell visszamennem…

Furcsa érzés lehet, hiszen az elmúlt 
évei nagyon aktívan teltek: az 
ÉRD U8-9-es lányainak edzője volt, 
és testnevelőtanár a Batthyány 
iskolában, ahol számtalan gyerek-
kel ismertette és szerettette meg 
a kézilabdát, és ért el velük rangos 
helyezéseket.

Az a szeretetcsomag, amit a gyere-
kektől és a szülőktől kaptam, nem 
hagyott megállni. Amikor egy pici 
gyerek egy új mozdulatot meg tud 
tanulni, amikor rájön arra, milyen jó 
játszani, elfáradni, amikor a szülők 
mosolyogva mondják, hogy a gyerek 
otthon is pattogtatja a labdát, az 
olyan motiváció, ami újabb és újabb 
löketet ad, hogy folytassam, amit 
csinálok.

Nem nagyon van olyan gyerek, aki 
ne labdázna. El lehet érni, hogy 
minden gyerek megszeresse a 
labdajátékokat?

A labda rendkívül jó kognitív képes-
ségfejlesztő eszköz: a térérzékelés, 
a mozgáskoordináció fejlesztésére 
kiválóan alkalmas. De a labdajáték 
nem csak a labdáról szól, hanem 
csapatról, ugrásról, futásról, dobásról. 
Olyan előre nem látható pillanatokról, 
amikor az ellenfél mozdulata miatt vá-
ratlan helyzetbe kerülünk. Akármilyen 
sportot is szeret, űz a legjobban, a 
kézilabda kiegészítő lehetőség lehet. 
Büszkén mondom: országos bajnok 
tollaslabdázó gyerekek jöttek nagy 
örömmel kézilabdázni, és lettek tagjai 
megyedöntős csapatnak. De birkózó 
országos, illetve nemzetközi bajnok is 
szeretett járni edzésre. 

Hogy látja, felveheti-e a sport a 
versenyt az elektronikus játékok-
kal?

Nem így közelíteném meg. Nem a 
sport veszített a népszerűségéből, 
hanem az az út lett sokkal nehezebb, 
amíg eljut a gyerek addig, hogy spor-
toljon. Akit sikerült megnyerni egy-
egy sportágnak, az már ott is marad. 
Ma számítógépek, mobilapplikációk 
nem késztetik arra a gyerekeket, 
hogy megemeljék a feneküket. A 
szülőket is meg kell tudnunk nyerni, 
hogy a diákok kimozduljanak a kom-
fortzónájukból. Elfáradni általában 
nem szeret senki, ezért gyakran kita-
lálják a gyerekek, hogy ez-az fájdal-
mas, vagy túl sok a számukra, pedig 
csupán egyszerű fáradtságról van 
szó. Ha a szülő ilyenkor azt mondja: 
„Igen, de holnapra kipihened magad, 
és meglátod, milyen jó lesz ismét a 

társaiddal edzeni, játszani”, akkor 
nyert ügyünk van. Ha azt válaszolja: 
„Akkor maradj itthon, ne menj”, a 
gyerekből nemhogy sportoló, de 
egészséges ember sem lesz.

Nem mindenkiből lesz élsportoló. 
Mit adnak az edzések azoknak 
a gyerekeknek, akik kedvvel, de 
nem versenyszerűen sportolnak?

Egészséget, koncentrációt, csapat-
kohéziót, kitartást. Nagyon büszke 

vagyok arra, hogy amikor az amatőr 
kézilabda elindult Érden, nagyon 
sok kisgyerek lett igazolt játékos, de 
még többen vannak, akik nem lettek 
élsportolók, viszont megerősödött 
a szívük, érrendszerük, izomzatuk. 
Viccesen azt mondogattam nekik: 
„Lehet, hogy nem leszel NBI-es játé-
kos, de ha most nem erősödsz meg, 
felnőttként majd törheted a fejedet, 
melyik gyerekedet hagyod ott a 
boltban, mert mindkettőt nem tudod 
vinni a karodon, annyira elfáradsz.” 
Ez persze vicc, de több évtized 
elteltével régi tanítványaimtól hallom 
vissza: „Tanár úr, igazad volt…” 
Nem lehet mindenki sportoló. De jó 
volna, ha minél több gyerek nőne fel 
egészségesen.

Ebben sokat jelenthet egy-egy 
felnőtt példája.

Általános iskolában volt egy cso-
dálatos tanárom, Hang János, aki 
maga is válogatott kézilabdás volt. 
Ő volt a mi példaképünk, a Jani bá’. 
Nála kezdtem kézilabdázni. Lebilin-
cselt a személyiségével. A gyereket 
nem maga a sport, illetve a tantárgy 
vonzza, hanem az, aki tanítja. Mikor 
a főiskolán végeztem, volt egy 
fantasztikus edzőm, dr. Csizek Antal, 
Tóni bácsi, aki, bár alacsony, vékony 
srác voltam, látott bennem fantáziát. 
Azt mondta: nem kell NB I-es szinten 
játszani. Ha tanár leszel, add tovább 
a tudásodat a tanítványaidnak. Mikor 

Pécsett tanítani kezdtem, az volt 
az első, hogy a gyerekek általános 
képességeit fejlesszük, csak ezután 
a labdaérzéküket. Büszkén mond-
hatom: egy csapatra való NB I-es 
játékos került ki az iskolánkból. 
Aztán megszűnt Pécsett a kézilab-
da, én pedig ezzel párhuzamosan 
otthagytam a tanári pályát, és húsz 
éven keresztül a felnőttképzésben 
dolgoztam.

Ez, gondolom, plusz tapasztalatot 
jelentett.

A batthyánys évekre és az érdi kézi-
labdára biztos jó hatással volt, hogy 
előtte húsz évig felnőttekkel foglal-
koztam. Jobban tudtam így a szü-
lőket motiválni, és olyan személyes 

kommunikációt kialakítani, amelynek 
az volt az eredménye, hogy nem volt 
lemorzsolódás nálam. 

Hogy került Érdre?

Aktív felnőttképző tanárként úgy 
gondoltam, nem mehetek nyugdíj-
ba addig, míg vissza nem tértem az 
általános iskolás korosztályhoz és 
a kézilabdához. 2014-ben kezdtem 
tanítani a Batthyány iskolában – öt 
évet terveztem, a nyugdíjba mene-
telemig, de idővel belecsöppentem 
a varázslatos kézilabdacsaládba. Ez 
tényleg egy csoda, a játékosoktól az 
edzőkön át a vezetőkig. És a szurko-
lók… Akik a diákolimpiai meccsen ott 
ültek, és olyan hangulatot teremtet-
tek, hogy az iskolában nem lehetett 
tanítani, és az igazgató úr minden di-
ákot felhívott a csarnokba… Ha nem 
kétszázötven kilométerre lennének 
a gyerekeim és a házam, lehet, hogy 
talicskával tolnának el Érdről, amikor 
már nem tudok menni. Nagyon jó az 
edzői stáb, olyan a légkör, a vezetés, 
hogy a kollégák szeretnek odajárni, 
várják, hogy edzeni menjenek, és ez 
a gyerekekre is kisugárzik – folyama-
tosan nő az utánpótlás létszáma. 

Időnként azért eljön egy-egy 
meccsre?

Hogyne! Már várom, mikor lesznek 
a hazai meccsek. Nem bírnám ki, 
hogy ne menjek. Pénteken beülök a 
kocsiba, irány Érd, és vasárnap vagy 
hétfőn hazajövök. A szülőkkel, gyere-

kekkel interneten így is tartom a kap-
csolatot. Nem lehet elszakadni ettől 
a közösségtől, és nem is szeretnék.

Mivel tölti a napjait?

Most a tüzelőt szerzem be, aztán 
a pincét hozom rendbe, és segítek 
a gyerekeimnek is. Itt vannak a 
kutyáim, róluk is gondoskodnom kell. 
Földem van, gyümölcsfáim, szőlőm, 
amit gondozok, hamarosan jön a 
szüret. Nem unatkozom. De őszin-
tén megvallva, a kézilabda hiányzik. 
Sokszor arra ébredek, hogy egy új 
figurát kellene leírnom, de most már 
felesleges.

Nem szeretné a tudását átadni az 
ön után jövőknek?

Természetesen átadom, ha van rá 
igény. Az új edzőnek megígértem, ha 
szüksége van rá, megmutatom a gya-
korlatsorokat. U 8-10-es edzőknek 

is tartottam már bemutatóedzést, a 
kézilabda-szövetség felkérésére. 

Az ön munkáját nemcsak Érden 
ismerik, ismerték el. Melyik ered-
ményére a legbüszkébb?

Nem az eredményekre, hanem 
inkább a tényekre: az elmúlt években 
az érdi utánpótlásbázis alapja lett a 
Batthyány iskola. Négy és fél év alatt 
47 érmet szereztem a gyerekekkel. A 
Magyar Kézilabda Szövetség tavaly 
augusztusban a Hónap csapatává 
választotta az U9-es csapatunkat, de-
cemberben pedig a Ferenczy-kupán a 
csapatunk egy gólnál többet nem ka-
pott egy NB I-es utánpótláscsapattól 
sem. Erre nagy büszke vagyok, ahogy 
a miniszteri kitüntetésre és az Érdi 
Sport Díjra is. Meghatottan emléke-
zem vissza a kézilabdás évzáróra: jó 
arra gondolni, milyen szeretetben 
köszönhettem el a kézilabdától. Visz-
szatérve az Érdi Sport Díjra: nagyon 
sok jó sportoló van Érden, akik hoz-
zám hasonlóan megérdemelhették 
volna ezt a kitüntetést. Azt, hogy egy 
ilyen messziről jött ember, mint én, 
megkaphatta, külön megtiszteltetés. 
A legnagyobb élmény az volt, hogy 
a szeretteim is ott lehettek velem, 
és annak is nagyon örültem, hogy a 
városvezetők, akikkel beszélgettem, 
naprakészen tudták az NB I-es csapat 
edzőmérkőzéseinek eredményét. 
Úgy gondolom, Érden a kézilabda 
csak erősödni fog. 

Ádám Katalin

Tanár úr, kérem!
Mindenki így szólítja, diák és szülő egyaránt. Gyerekek százaival ismertet-
te és szerettette meg a kézilabdát, edzőként, illetve testnevelő tanárként. 
Munkáját a város augusztus 20-án Érdi Sport Díjjal ismerte el. Schóber 
Jánossal beszélgettünk. 

A legnagyobb 
élmény az 

volt, hogy a 
városvezetők 
naprakészen 

tudták  
az NB I-es 

csapat edző-
mérkőzéseinek 

eredményét.



A túra első állomásaként talál-
kozott a JRM Skate and Skill 
Companyval, melyet Joachim 
Ahlgreen korcsolyaszakértő 
vezetett, majd lehetősége volt 
Svédország egyik legjobb skill 
edzőjével, Daniel Broberggel is 
dolgozni.

„Nagyon jó élmény volt talál-
kozni a jégkorongvilág legjobb 
edzőivel és felvenni velük a 
kapcsolatot, megbeszélni azokat 
a fontos részleteket, melyek 
különböznek a játékban” – fo-
galmazott David Minárik. A klub 
edzője három napra csatlako-
zott a Djurgarden IF jégkorong-
csapatához, ahol az U10-estől az 
U20-as korosztályig mindenhol 
megnézhette, hogyan készülnek 
a korosztályos együttesek és 
részletesen tanulmányozhatta, 
miként működik a skandináv 
állam egyik legsikeresebb után-
pótlás-nevelő klubja.

„Djujgardenben lehetőségem 
nyílt arra is, hogy megosszam a 
tudásom a helyiekkel és néhány 
korcsolyaedzést is tarthattam 
a helyi játékosoknak. Nagyon 
hasznos időtöltés volt sok inspi-
rációval fűszerezve. Ugyanakkor 
meg kell állapítanom, hogy a 
Kárpáti Farkasoknál is jó mun-
kát végzünk, hiszen rengeteg 
elemet használunk abból, ami a 
svéd utánpótlásprogramban is 
fellelhető. A hangsúly az egyéni 
képességfejlesztésen van, az 
edzéseken a játékosokat ké-
pességeik szerint és létszámuk 
alapján osztjuk csoportokra. Az 
általános gyakorlatok mellett 
minden jeges edzést szárazföldi 
gyakorlatokkal erősítenek meg, 
ami elengedhetetlen a fiatal 
jégkorongozók megfelelő fejlő-
déséhez” – hangsúlyozta David 
Minárik.

Forrás: Kárpáti Farkasok
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Augusztus végével lezárul a nyári 
felkészülési időszak az Érd NB 
I-es női kézilabdacsapatának. 
Horváth Roland vezetőedző 
együttese egy mátraházi edző-
táborral kezdte az új idényre 
való hangolást, amit később az 
érdi edzések váltottak fel. Ezen 
időszakban hat edzőmérkőzést 
játszott a gárda. Sorrendben: 
az Alba Fehérvártól 32-26-ra 
kikapott, a Komáromot 31-24-re 
legyőzte, az MTK-val szemben 
33-32-re alulmaradt, a Vác ellen 
előbb 32-31-re, utóbb 27-24-re 
nyert, végül pedig a Kispestet 
múlta felül 31-25-re.

Az Érd a második vonalban 

második helyen zárt, és ezzel az 
élvonalba jutott Nemzeti Kézilab-
da Akadémiához látogat az NB I 
1. fordulójában. A balatonboglári 
összecsapást szeptember 3-án 

16 órától rendezik. A második 
játéknapon már jóval nehezebb 
feladata lesz Kopecz Barbaráék-
nak, ugyanis a bajnoki címvédő, 
világklasszis játékosokkal teletűz-
delt Győri Audi ETO KC-t fogadják 
az Érd Arénában, szeptember 
6-án 18 órai kezdéssel. Nyolc 
nappal később, a 9. fordulóból 
előrehozott mérkőzésen a Mo-
sonmagyaróvár ellen lép pályára 

az Érd idegenben, majd rá négy 
napra a szintén gigaerős kerettel 
rendelkező FTC-Rail Cargo Hungá-
ria otthonába látogat. 2022-ben 

összesen kilenc bajnoki találkozót 
játszik a legutóbbi szezonban 
tizenkettedik helyen zárt gárda.

Pecsuvácz Péter

Rajtol a kézilabda NB I

FO
TÓ

: K
Ő

H
A

LM
I A

N
D

R
Á

S

FO
TÓ

: P
EC

SU
V

Á
C

Z 
P

ÉT
ER

/A
R

C
H

ÍV
FO

TÓ
: S

TE
P

H
EN

 N
EM

Y

Szeptember első hétvégéjén az Érd számára is 
megkezdődik a női kézilabda k&h liga 2022/2023-as 
idénye. Hadfi Grétáék a nyitókörben Balatonbog-
lárra látogatnak.

Az érdi klub sportolója az 50-54 
éves korosztályban mérette 
meg magát az ob-n. A legjobb 
eredményt 50 méter mellúszás-
ban érte el, maga mögé utasítva 
a teljes mezőnyt megnyerte az 
országos bajnokságot. A szintén 
50 méteres gyors verseny-

számban ezüstérmet szerzett 
Kőhalmi. Az éremkollekció szín-
palettája a 100 m gyorssal vált 
teljessé, ahol harmadik helyen 
ért célba. Az érdi eredménysort 
a 400 m gyors zárta a szenior 
úszó számára, melyben a dobo-
góról lecsúszva, de így is szép 
eredménynek számító negyedik 

helyen zárt. A versenyt köve-
tően Kőhalmi így nyilatkozott: 
„Egyértelmű célom volt, hogy az 
50 méteres mellúszást megnyer-
jem, illetve 100 méter gyorson 
minél előrébb végezzek. A 400 
méteres gyorsúszás kirándulás 
volt csupán, és néha-néha, ha a 
csapatverseny megkívánja, azért 
100 és 200 vegyesen is rajthoz 
állok. Mivel jövőre korosztályt 
váltok, célom az 55-59-es korcso-
portban is az országos csúcsok 
közelében lenni 50 méteres mell- 
és 50 méteres gyorsúszásban. 
Azt mondják, ebben a korban az 
igazi bravúr a szintentartás. 

Pecsuvácz Péter

Érdi érmek a szenior ob-n
Eredményesen szerepelt 
Kőhalmi András az LII. 
Szenior Úszó Országos 
Bajnokságon. Az Érdi 
Vízisport Kft. versenyző-
je háromszor állhatott 
dobogóra Gyulán.

(1
5/

20
22

)

Svédország legjobb 
edzőivel dolgozott
Augusztusban a svédországi Djurgarden IF jégko-
rongcsapatához utazott tanulmányútra a Kárpáti 
Farkasok edzője, David Minárik, aki a várakozások-
nak megfelelően rengeteg hasznos tapasztalattal 
tért vissza Magyarországra.

1. forduló, 2022. szeptember 3., 16:00  NEKA - Érd
2. forduló, 2022. szeptember 6., 18:00  Érd - Győri Audi ETO KC
9. forduló, 2022. szeptember 14., 18:00  Motherson Mosonmagyaróvár  
 (előrehozott bajnoki)
3. forduló, 2022. szeptember 20., 18:00  FTC-Rail Cargo Hungária - Érd
4. forduló, 2022. október 13., 18:00  Érd - Kisvárda Master Good SE
5. forduló, 2022. október 21., 18:00  DVSC-Schaeffler - Érd
6. forduló, 2022. december 7., 18:00  Érd - DKKA
7. forduló, 2022. december 16., 18:00  Alba Fehérvár - Érd
8. forduló, 2022. december 22., 18:00  Érd - MTK Budapest

Az Érd 2022. évi bajnoki menetrendje:
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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 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. 
augusztus 18-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód  
leolvasásával érheti el, vagy megtalálja  
a www.erd.hu oldalon. 

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érd és Diósd közigazgatási területe 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi 

csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megterem-
téséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének 

formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 
Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú szociális alap-

végzettség, közösségi szociális 
munkás vagy felsőfokú egészség-
ügyi végzettség mentálhigiénés 
végzettséggel, viselkedéselem-
ző, pszichológus, bővebben a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. 
sz. melléklete alapján,

• Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, erkölcsi 
bizonyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes adatok 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pá-
lyázó nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

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

adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2022, valamint a munkakör megnevezését: 
családsegítő.

vagy
•Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen 

keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos! Kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig! Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 

Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság - 2022. július 06. / Érdi honlap - 2022. június 30.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Humán-szolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Budai út 8. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök:
1. melléklet 9. pont szerinti Szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:
az önkormányzati szociális és gyermekjóléti hatósági ügyek intézése, a szociális ellátások iránti kérelmek ügyében az érdemi döntés 
előkészítése, a helyi szociális rendelet szerinti jogosultságok vizsgálata, szociális és gyermekjóléti nyilvántartások vezetése, a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság ülésére bizottsági előterjesztés készítése, a kérelmek ügyében meghozott hatósági döntésben foglaltak vég-
rehajtása, ügyfélfogadás a hivatali rend szerint

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudo-

mányi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, 
orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesí-
tés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális 
területen szerzett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• önkormányzati kulturális feladatokkal kapcsolatos munka-

tapasztalat,
• közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák: 

• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség, 
• Objektivitás, 
• Megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
• Számítástechnikai alapismeretek (Word, Excel, stb.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 

szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata 
• motivációs levél
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszol-

gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. 
§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. szeptember 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Személyzeti Osztály részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.erd.hu – 2022. augusztus 15.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. augusztus 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, hogy szíveskedjen a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában, a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-49/2022. feltüntetni.
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS
ÁLLÁS LEHETŐSÉG! Faápoló kft mun-
katársakat keres hosszú távra egy fia-
tal csapatba. Feladatok: Fizikai munka. 
Főként fakivágásnál anyagmozgatás, 
sövénynyírás,  gereblyézés…. Előny: 
Tapasztalat fakivágásban, motorfűrész 
kezelésben, B jogosítvány. Munkakez-
dés és végzés Érdi telephelyen. Korrekt 
bérezés, képesség és szaktudás alap-
ján, személyes megállapodás szerint. 
Tel.: 06/30 267 8621 (189/2021)

ALBÉRLET
ÉRDEN TETŐTÉRI KÜLÖN BEJÁRA-
TÚ BÚTOROZOTT SZOBA 1 FŐNEK 
KIADÓ. Közös konyha- és fürdő 
használattal. Ár 45.000 Ft+ rezsi, 1 havi 
kaució szükséges.  
Tel.: 06/70 409 3869 (184/2021)

SZOLGÁLTATÁS
VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOLGÁ-
LAT: csap, szifon, wc-tartály, radiátor, 
elzáró szerelés. Fürdőszobák teljeskö-
rű felújítása burkolással.  
Tel.: 06/70 642 75 26 (46/2022)

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

GARÁZSVÁSÁR szeptember 3-4. 
8-18 óra között. Orgona u. 4. 
Érdliget. (185/2022)

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)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE

Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(7
/2

02
2)

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

F E L H Í V Á S

Ha örökbe fogadná a képen látható 
kutyusokat, vegye fel a kapcsolatot az 
alapítvány munkatársaival.
Telefon: 06/30 276 6071 
vagy 06/30 910 6987, 
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

A többi gazdikeresőt pedig megtalálja 
a www.siriusalapitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-
1-13, Bankszámlaszám:  10403136-
49534949-49521015

Borisz
Jóindulatú, 2 év körüli, nagy erejű, még 
nevelést igénylő kan kutyus. Tapasztalt 
gazdinak ajánljuk kertes házba, ivartala-
nítva vihető el.

Donna
Kedves, közepes testű, békés, ivartala-
nított szuka kutyus, 3 év körüli. Kertes 
házba költözne szívesen, akár másik 
kutya mellé.

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

(1
9/

20
22

)

GAZDIKERESŐ

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 össze-

függő 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 

előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség.

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 
bizonyítványmásolat, erkölcsi bizo-
nyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati eljárás-
sal 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 meg-
küldésével (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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Holló utca 3.
Pest megye, 2030 Érd, Kutyavári út 10.

Pest megye, 2030 Érd, Fő út 12.
Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, a rábízott 

gyermekek, gyermek csoportok felügyelete és irányítása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásá-
ban működő köznevelési intézményekben foglakoztatott közalkalmazottak juttatásainak 

szabályairól szóló 35/3013.(XI. 7.) önkormányzati rendelete alapján éves cafeteria juttatás 
az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• 3 hónapnál nem régebbi, köz-

alkalmazottaknak szóló erkölcsi 
bizonyítvány, végzettséget igazoló 
okiratok másolatai,fényképes szak-
mai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• pedagógiai asszisztens képesítés 

megléte,

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság,
• Kiváló szintű precíz, pontos mun-

kavégzés,
• Kiváló szintű kommunikációs 

készség,
• Kiváló szintű együttműködési 

készség,

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 16.
A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresz-
tül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 23.
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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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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 intézményben tanulók 
száma.

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében 
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 tanulmányi 
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 „Esélyteremtő 
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 Ifjúsági 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 negyedéven-
te 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 ugyan-
úgy, 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 alapításá-
val 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, állami-
lag 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 legalább a 
4,5-es tanulmányi átlagot eléri. 

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

A pályázat benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolá-
sával 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 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) azonosí-

tással 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 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

A Tehetséggondozó 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 Ifjúsági Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyúj-
tott, 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 eredménye.

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 Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában lehet negyedévente felvenni. Az első kifizetés az elbírálást követően, 
tárgyév decemberében történik. Ezt követően március és június hónapban valósul meg az ösz-
töndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfo-
kú 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 ösz-
töndíjat 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 Ösztön-
díjban 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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