
R O VA T C Í M

2022. szeptember 6. 
Érdi újság

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja
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8. OLDAL

Jogi ügyek
Eltéved a paragrafusok dzsunge
lében? Az érdi önkormányzat ingye
nes jogi tanácsadást biztosít az érdi 
polgárok számára.

5. OLDAL

Jazzfesztivál
Az Érdi Jazzfesztivál első napján 
Harcsa Veronika és Závada Pál ket
tőséből születik valami egyszeri és 
megismételhetetlen.

7. OLDAL

Vissza? Hova?
Hallotta már a fiatal ukrán zené
szek játékát az Európa sétányon? 
Riportunkból megismerheti a 
történetüket.

Nem lesz az államé  
az ÉTV
Nem adja át az érdi víziközművagyont az államnak Érd 
önkormányzata. Erről döntött a közgyűlés az augusztus 
30ai rendkívüli ülésen. „Az állami segítség halálos ölelés 
volna ebben a helyzetben” – hangsúlyozta Szűcs Gábor al
polgármester. Csőzik László polgármester úgy ítélte meg: 
a cég rosszabb kezekben lenne az államnál.

CIKKÜNK A 3. OLDALON  

Geszti Péter volt  
az Érdi Piknik sztárvendége
A május 1ji Érdi Piknik 1.0 hatalmas sikere után borítékolni 
lehetett, hogy Wolf Kata és csapata a folytatásban még 
emeli is a tétet. Az érdi Piknik 2.0, avagy a Glamping tény
leg minden várakozást felülmúlt. Helyszínül most is a már 
jól bevált Földrajzi Múzeum kertje szolgált. Szombat este 
a Gesztikoncerten egy tűt sem lehetett leejteni.

CIKKÜNK A 9. OLDALON 

Elektromos buszok járják 
Érd útjait
A közlekedési társaság a 7es számmal kezdődő (710es, 
715ös, 722es, 734es, 735ös és 736os) vonalakon állítot
ta be a vadi új Solaris Urbino tesztbuszokat, amelyekre 
ingyen lehet felülni. Érden belül a legtöbb menetrend 
szerinti útvonalon találkozni lehet majd a Solarisszal a 
tesztidőszak végéig, szeptember 26áig.

CIKKÜNK A 3. OLDALON 

Kilencmilliárd forintos álom vált most valóra: 
átadták a Fenyves-Parkváros Köznevelési Cent-
rumot. Becsengettek. » CIKKÜNK A 2. OLDALON

Öröm lesz Érd legújabb  

FO
TÓ

: B
A

LO
G

H
 A

LE
X

iskolájába járni



2 |  2 0 2 2 .  s z e p t e m b e r  6 . B E C S Ö N G E T T E K

Kilencmilliárd forintos 
álom vált most valóra: át
adták a FenyvesParkváros 
Köznevelési Centrumot.

Egy iskolában nyáron sincs soha 
teljes csend. Egyegy pedagógus 
rendezget, karbantartók dolgoz
nak, néha egyegy diák is felbuk
kan a folyosókon. A Fenyves
Parkváros Köznevelési Centrum e 
tekintetben egy picit más, mint a 
többi iskola: a teljesen új épületet 
augusztus 31én, az ünnepélyes 
tanévnyitón vették birtokba a 
gyerekek.

Napfényes és tágas

Harmincadikán az utolsó simí
tásokat végezték az épületen, 
amit Csőzik László polgármester 
is megtekintett, az aulától az 
uszodán át a sportcsarnokig. A 
bejáráson az Érd Médiacentrum 
munkatársa is ott volt – aki ugyan 
régen kinőtt már az iskoláskor
ból, de ebben az intézményben 
igazán szívesen kezdené újra…

A tágas, napfényes terek, a 
kellemes pasztellszínű, illetve 
fehér falak, a bohókásabb, erőtel
jesebb színű bútorok, az egyedi, 
gyerekbarát építészeti megoldá

sok, az akadálymentesítés láttán 
olyan érzése van az embernek, 
hogy ide jó lesz járni. Kiülni a kerti 
padokra, kipróbálni a szabadtéri 
sporteszközöket vagy a kicsiknek 
épült játszóteret. Merülni egyet a 
tanuszoda vizében, labdát dobál
ni a három osztály befogadására 
alkalmas, szeparálható sportcsar
nokban…

Tanulni se lesz utolsó dolog egy 
ilyen szép épületben: bekukucs
káltunk az elsősök termeibe, ahol 
játékok, az ajtón pedig névre 
szóló táblácskák várják a legki
sebbeket. De a nagyobbak – akik 
a Teleki iskola régi épületéből 
költöznek át – sem fogják idegen
nek érezni magukat az új falak 
között.

A gyerekek versenyeken 
szerzett kupái, a tablóképek, 
szobrocskák, díszek mindmind új 
helyükre kerültek, illetve kerül
nek a napokban. Ahogy Faragóné 
Szappanos Ilona intézményve
zetőtől megtudtuk, nemcsak a 
kedves tárgyakat, hanem a régi 
telekis hagyományokat is tovább
viszik.

Négy utca határolja

A több mint hatszáz gyermek 
hamarosan belakja a huszonnégy 
tantermes általános iskolát. Az 

alsó és a felső tagozat külön 
épületszárnyban kapott helyet, 
a kettő között pedig impozáns 
belső udvart alakítottak ki. 
Étkező, melegítőkonyha is van az 
iskolában.

A Köznevelési Centrum hasz
nos alapterülete 12 ezer négyzet
méter, bekerülési költsége pedig 
meghaladja a kilencmilliárd 
forintot. Négy utca határolja a 
létesítményt: a Burkoló, a Búvár, 
a Festő és a Favágó. Mind a négy 
utcában kialakítottak parko
lóhelyeket, mert nagyon sok 
család autóval szállítja majd a 
gyermekeket. Az iskola előtere, 
a sportcsarnok és az uszoda 
előtere is átjárható, a sportcsar
nok és a tanuszoda között pedig 
sport udvart építettek ki pályá
val, futósávval.

„Nagyon jó érzés látni azt, 
hogy több évtizedes álom 
valósul meg Érden, a Modern 
Városok Program részeként” 
– mondta Csőzik László polgár
mester, hozzátéve: az iskola 
fenntartója a tankerület lesz, 

a sportcsarnoké és az uszodáé 
pedig a város. „A cél az, hogy a 
sportlétesítményeket a vendé
gek is látogathassák, de elsősor
ban a tanulók részére szeretnénk 
ezt biztosítani” – hangsúlyozta 
Csőzik László, aki elmondta azt 
is: az uszoda és a sporteszközök 
tekintetében még zajlik a közbe
szerzési eljárás.

Teherrel is jár

„Nem lenne jó, ha elhallgatnánk: 
ezt a parkvárosi lakókörnyeze
tet meg fogja terhelni az iskola 
megnyitása, és azon dolgozunk, 
hogy ez a terhelés ne legyen 
túlságosan nagy. Hatszázötven 
diák kezdi meg itt tanulmányait, 
és mintegy négyszáznégyszáz
ötven gyereket autóval hoznak 
majd, kétszázkétszázötven 
diák pedig az új buszjárattal 
közlekedik, egy háromnegyed 
évvel ezelőtti felmérés szerint. 
Az utcák keskenyek, a busz is 
nehezen fér el, ezért egyirányú
sításokkal éltünk, és a buszjárat 

útvonalának tervezése során is 
igyekeztünk figyelembe venni 
minden szempontot.”

„Konfliktushelyzetek azonban 
várhatók – ezért a buszjáratot is 
próbajáratként indítjuk útjára, és 
az első napokban megnézzük, 
hol kell beavatkozni. A változ
tatásokat – ha szükségesek 
– a Volánnal közösen, az iskola 
szempontjait figyelembe véve, 
és a lakókat bevonva tesszük 
majd meg. A következő na
pokban tehát a rendőrség, az 
önkormányzat és a polgárőrség 
is segíti majd a közlekedést” – 
folytatta Csőzik László.

Az iskolabusz már 31én elin
dult, hogy a tanévnyitóra szál
lítsa a diákokat: a 738as járat 
17.00 órakor indul a Bem térről, 
majd 18.40kor megy vissza az is
kolától. A városvezetés kéri: aki 
tudja, vegye igénybe a közösségi 
közlekedést (két buszt is indíta
nak, hogy mindenki felférjen), 
hogy elkerüljék a zsúfoltságot az 
iskola környékén.

Ádám Katalin

Öröm lesz Érd 
legújabb  
iskolájába járni
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Nem adja át az érdi vízi
közművagyont az állam
nak Érd önkormányzata. 
Erről döntött a közgyűlés 
az augusztus 30ai rend
kívüli ülésen.

 
Az önkormányzatok augusztus 
31éig jelezhették integrációs 
szándékukat a Nemzeti Vízmű
vek Zrt. felé: ennek értelmében 
azok az önkormányzatok, ame
lyek ingyen átadják az államnak 
a teljes vízközművagyont (így 
a csőrendszert, a víztornyokat, 
medencéket, szivattyúkat), 
segítséget kapnak a veszteség 
finanszírozására. Amelyek nem 
adják át, azoknak a növekvő re
zsidíjak mellett kell kigazdálkod
niuk a vízszolgáltatás emelkedő 
költségeit.

„Az állami segítség halálos 
ölelés volna ebben a helyzetben, 
hiszen átadnánk a vagyonun
kat” – hangsúlyozta Szűcs Gábor 
alpolgármester a napirendi pont 
körül kialakult heves vitában. Az 
ellenzék szerint ez semmilyen 

kockázattal nem járna, Csőzik 
László polgármester ugyanakkor 
úgy ítélte meg: a cég rosszabb 
kezekben lenne az államnál.

„Érden a nyáron nem volt akut 
vízhiány – más településeken 
viszont igen –, nem fordult elő, 
hogy lajtoskocsival kellett volna 
hordani a vizet. Az ÉTVnél 2005 
óta folyamatosak a fejleszté
sek: többek között új tároló
medencék, energiatakarékos 
szivattyúk, 8 kilométernyi nagy 
átmérőjű vezetékhálózat, új 
víztorony épült” – hangsúlyozta. 
Ugyanakkor, tette hozzá, teljes 
bizonytalanság övezi azt, ahova 
az állam most beteszi a kezét: 

összeomlóban van a gazdaság, 
illetve akadoznak a szolgálta
tások az elszabaduló rezsi, az 
energiaárak, a hatalmas infláció 
miatt.

Az ülést követő sajtótájékoz
tatóján Csőzik László elmondta: 
másfél évvel ezelőtt a város ka
pott egy több mint kétszázmillió 
forintos céltámogatást, ezt most 
beleteszik a cégbe, hogy tőke
emeléssel segítséget nyújtsanak 
a víziközmű kft.nek. „Ezt az ösz
szeget azért parkoltattuk, mert 
úgy gondoltuk, jobb helye lenne 
a városi költségvetésben. Volt 
is némi remény, hogy fel tudjuk 
használni. Ez most szertefosz

lott” – mondta a polgármester. 
A kétszázmillió forint az ÉTVnél 
fejlesztésekre fordítható. Mint 
Csőzik László hangsúlyozta, 
arra készülnek, hogy napelemes 
(fotovoltaikus) beruházásra 
költik a jövő esztendőben. Így a 
cég működési költségei, kiadásai 
nem szállnak majd el, és meg 
tudja őrizni működőképességét.

Az ellenzéki Fidesz–KDNP 
frakció nem támogatta sem azt 
a döntést, hogy nem adják át az 
államnak a víziközművagyont, 
sem az ázsiós tőkeemelést. Mint 
T. Mészáros András, a Fidesz
frakció vezetője az ülést köve
tően tudósítónknak elmondta: 
az állam csupán ötszázalékos 
tulajdoni igénnyel lépett fel, ezt 
egy ekkora cég esetén meg le
hetett volna kockáztatni. Az érdi 
önkormányzatnak 47 százalékos 
tulajdona van a cégben, meg
tehette volna, hogy öt száza
lékot odaad az államnak (vagy 
arányosan az összes tulajdonos 
teszi ezt meg).

T. Mészáros András felhábo
rítónak nevezte, hogy a  Veoliá
nak 20,2 százalékos, a Fővárosi 
Csatornázási Műveknek 5,8 

százalékos tulajdona van az 
ÉTVben, viszont aránytalanul 
kis összeggel, csupán négymillió 
forinttal vesznek részt a tőke
emelés finanszírozásában. „A 
menedzsmentjogokat birtokló, 
az osztalékból 75 százalékot 
eltevő Veoliának és FCSMnek 
ennél jóval erőteljesebben 
kellene a pénztárcájukba nyúlni 
a kft. biztonsága érdekében” – 
jegyezte meg. 

Kérdésünkre László Ferenc, 
az önkormányzat kommuniká
ciós vezetője azt mondta, azért 
furcsa és érthetetlen  
T. Mészáros András állítása, 
mert hiszen az előző város
vezetésnek meg lett volna a 
lehetősége és pénze arra, hogy 
kivásárolja a franciákat. Nem 
tette. A mostani városvezetés 
viszont mindent megtesz azért, 
hogy orvosolja a problémákat. 

Egyébként több önkormány
zat döntött úgy, hogy átadja az 
államnak a helyi vízszolgáltató 
céget, de volt, amelyik nemet 
mondott. Így tett például az 
ellenzéki Pécs vagy a fideszes 
vezetésű Gyula is.

Á. K.

Nem adják az ÉTV-t

A közlekedési társaság a 7es számmal 
kezdődő (710es, 715ös, 722es, 734es, 
735ös és 736os) vonalakon állította be 
a vadi új Solaris Urbino tesztbuszokat, 
amelyekre ingyen lehet felülni. 

Érden belül a legtöbb menetrend 
szerinti útvonalon – Balatoni, Riminyáki 
úton, Ürmös utcán, Lőcsei úton, Ercsi 
úton, Velencei úton és Kossuth Lajos 
utcán is – találkozni lehet a Solarisszal a 
tesztidőszak végéig, szeptember 26áig. 

A Volántól kapott információk sze

rint a teljesen elektromos meghajtású, 
alacsony padlós autóbuszon 55 ülőhely 
van, plusz 46 álló utas fér el rajta. A busz 
egyszeri töltéssel nagyjából 300 kmt 
képes megtenni. Légkondis, kerekesszék, 
illetve babakocsi elhelyezésére kialakított 
hellyel rendelkezik, továbbá USBtöl
tőkkel biztosítja az utasok színvonalas 
kiszolgálását.

Reméljük, hogy a teszt jól sikerül, és idő
vel egyre több zöld busz közlekedik majd 
Érden is – írja posztjában a polgármester.

Elektromos buszok 
járják Érd útjait

Szeptember 5étől az 
Izabella utcában épült 
új ingatlanok előtt föld
kábelezési munkák 
kezdődtek, emiatt korlá
tozásokra kell számítani 
ÉrdÓfaluban.

Az önkormányzat közleménye 
szerint szeptember 5én, hétfőn 
indultak a munkálatok, amelyek 
összesen 700 méter hosszan 
érintik a Széles, a Felső és az 
Ilona utcát. Amennyiben rendkí
vüli körülmények (pl. az időjárás 

alakulása) nem szólnak közbe, 
a tervek szerint a kivitelező cég 
szeptember 23án befejezi a 
munkát. Ezt követően az útbur
kolatot az eredeti állapotába 
állítják vissza; a járdát – ha hosz
szabb szakaszt érint a beruhá
zás – mindenképpen térkövezni 
fogják, áll a tájékoztatóban.

A munkálatokat végző 
vállalkozó törekszik arra, hogy 
a közúti forgalmat a lehető leg
kevésbé zavarja, így elsősorban 
járdán, az út szélén bontják majd 
fel a burkolatot, illetve zöldterü
leten ássák majd a kábel számá
ra az árkot.

A forgalmasabb Felső utcát 

nem bontják fel, a burkolat alatti 
átfúrással oldják meg a kábel 
átvezetését az útszakasz túlol
dalára. Ahol az Ilona és a Széles 
utca keresztezi a Felső utcát, ott 
árkot ásnak, de gondoskodnak 

félpályás lezárással az autók 
bejutásáról.

Figyelem: szeptember 5étől 
figyeljék a forgalmi rend vál
tozását, helyenként a 30as 
sebességkorlátozást, bukkanót, 

munkavégzést, útszűkületet 
jelző táblák lesznek kihelyezve.

A  munkák során az ingatlanok 
megközelítését és a gyalogos 
forgalmat is biztosítják, a Széles 
utcában pedig tekintettel lesz
nek a szombati piacnapra.

A kábelfektetésre az Izabella 
utcában épült új ingatlanok 
áramellátása miatt van szükség, 
az önkormányzat határozott 
célja a városkép javítása és a 
biztonság növelése, ezért ahol 
megoldható, a légkábelek he
lyett földben elvezetett kábele
zéssel biztosítják a villamosener
giaellátást.

erdmost.hu

30-as sebességkorlátozás Ófaluban

Új, környezetkímélő elektromos buszok járják Érd 
útjait, számolt be róla facebookoldalán Csőzik László 
polgármester, aki mindenkit arra biztat, próbálja ki az 
alább részletezett járatokat, melyek a tesztidőszak 
végéig ingyenesek. 

A doktornővel ké-
szült teljes beszél-
getést a QR-kód 
leolvasásával tudja 
meghallgatni.
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„Mi, nők, szeretjük a színeket, sokkal 
inkább azokkal foglalkozunk, mint a vo
nalakkal. Bár azok a technikák, amelyeket 
újonnan tanultam – mint például a rézkarc 
– vonalakra épülnek, még itt is játszhatok: 
elhoztam ugyanannak a nyomatnak a 
két színét. Így teljesen mások a képek” – 
jegyezte meg Gyöngyi, aki kiállításán azt 
szerette volna bemutatni, hogyan képezi 
le alkotásaiban a világot. Hozott cianotípia 
technikával készített képet, rézkarcot, 
festményt. 

A nőiséget, az érzelmeket szimbolizáló, 
növényeket, fákat ábrázoló alkotások 
szerepelnek az egyik falon, a másikon 
láthatók már az absztrakt felé haladnak, 
filozófiai gondolatok mentén, tobzódva a 
színekben. „Elhoztam a legfrissebb képe
met is, most száradt meg rajta a festék” – 
árulta el Kiss Gyöngyi, akinek ez a második 
egyéni kiállítása Érden. 

„Nagyon intenzív időszak ez számomra. 
A napokban nyílt meg a KÉKek tárlata 
Parkvárosban – 2018 óta vagyok tagja a 

közösségnek –, ott is szerepel képem, 
a Látás iskolájával állítunk ki közösen 
Százhalombattán, és lesz ugyancsak a 
KÉKeknek egy százhalombattai kiállításuk 
is” – tette hozzá Gyöngyi, aki a középisko
lai évek alatt Granasztói Szilviától és Egyed 
Lászlótól tanult, és a mai napig tanul 
László Bandy képzőművésztől a Látás isko
lájában. Alkotásait a természet, a képző
művészet, az irodalom és a zene inspirálja 
– a középiskola végéig tanult hegedülni 
és zongorázni is. „Talán ellentmondásnak 
tűnik, de a sokféle csendet is szeretem: 
a falusit, az erdeit, a hajnalit, az estit, de 
leginkább a magas hegyekét. A boldogság
nak ezek a csírái adják az ötletet egy kép 
megszületéséhez.”

Mint Szűcs Gábor alpolgármester 
köszöntőjében megjegyezte, a természet 
sok érdi képzőművésznek ihletforrás. „A 
pályatársak alkotásai is befolyásolják Kiss 
Gyöngyi munkáját. Ez az alapja a PolyArt 
Alapítvány és benne a KÉK működésének. 
Az inspiráció, a motiváció, a rejtett képes
ségek előcsalogatása. És az, hogy közösen 
jobb hellyé tegyék Érdet. Mind a társas 
kapcsolatokban, mind a szellemi közös
ségben, mind a kulturális értékek gyarapí
tásában” – hangsúlyozta az alpolgármes
ter. „Lépjenek közelebb önök is, nézzék 
meg, mit üzennek a képek. Nekem azt, 
hogy Érden rengeteg felfedezni való érték 
van. És nemcsak a természeti szépségekre 
gondolok, hanem a belső szépségekre is. 

A csodálatos, tehetséges és kreatív embe
rekre” – zárta szavait. 

A közönségnek még egy különleges él
ményben része lehetett: Horváth Gabriella 
pedagógus mondott el egy nagyon szép 
tunguz mesét, bevonva egy elgondol
koztató játékba az idősotthon lakóit és a 
vendégeket. Végül Somfai István, a Poly
Art elnöke beszélgetett Kiss Gyöngyivel 
életéről és alkotásairól.

Ádám Katalin

Csendek és színek
„Nagyon keveset tudok mondani a képeimről. Szinte semmit. Amit 
csinálok, azt színekkel teszem, elsősorban így fejezem ki magam. 
Csábító színeket használok” – így vall saját képeiről Kiss Gyöngyi. Mi
kor az Időseket Ellátó Központban rendezett kiállítása megnyitóján 
találkoztunk, rákérdeztem: miért ilyen fontosak számára a színek? 

A kiállítás szeptember 30-áig tekinthető meg 
szerdánként 17–19 óra között, illetve más 
időpontban, telefonos egyeztetést követően  
(06/20 333 6031) a Topoly utca 2. szám alatt, 
az Időseket Ellátó Központ közösségi termében.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ „Idősen, aktívan Ér
den”  ingyenes idősügyi prog
ramsorozata az alábbi esemé
nyekkel várja az érdi  
65 év felettieket.

 
• Gyaloglóklubba invitáljuk a mozogni 
vágyó időseket. Szeptember 7én a  
LevenDuna tanösvény 1. szakaszát 
járhatják végig az érdeklődők, találkozó 
9.15kor a 732733as busz Esztergályos 
utcai megállójában.
• Folytatódik egyháztörténeti előadás
sorozatunk. Szeptember 8án 14 órai 
kezdettel a zsidó egyház hagyománya
ival, szokásaival ismerkedhetnek meg, 
az előadás után pedig klezmer zenei 
koncertre várjuk Önöket.
• Straub Dezső látogat a Szepesbe 
„Csak a szíve legyen fiatal” című mű
sorával szeptember 12én 14 órától. A 

humor, a jó sztorik és a népszerű dalok 
garantáltak!
• Belső értékeink nyomában címmel új, 
havi rendszerességű személyiségfejlesztő 
foglalkozássorozat indul a Művelődési 
Központban szeptember 13án 10 órai kez

dettel. A baráti légkörű összejövetelek cél
ja, hogy a belső értékeinket újra „élővé” 
tegyük, megtaláljuk a belső harmóniát, és 
jobban megismerjük magunkat.
• Mit tegyünk, ha otthon baleset ér 
minket? Mi a teendő ájulás, szívinfarktus 

vagy égési sérülés esetén? A kétalkalmas 
tanfolyam során a résztvevők elsajátíthat
ják az alapvető, de olyakor életmentő fo
gásokat, és a hétköznapokban is hasznos 
egészségügyi ismeretekre tehetnek szert. 
A tanfolyam szeptember 15én és 19én 
13.00–16.00 között kerül megrendezésre 
a Szepesben, a részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges a 23365490/112
es telefonszámon vagy a szucs.agnes@
szepesmk.hu emailcímen.

Szeptemberben ezek a programok 
várják az időseket

Zsibvásár
Önkormányzatunk piacot 
fenntartó intézménye szept
ember 10én zsibvásárt rendez 
az állatpiac területén! Ennek a 
„garázsvásárnak” garantált lesz 
a látogatottsága!

Nincs garázsa, de imádja a garázsvásárt? 
Szívesen túladna a gyerek kinőtt ruháin, 

megunt játékain, a megörökölt cuccokon, 
lomtalanítaná a padlást, úgy, hogy még 
pénzt is kapna érte? Szeret olcsón vásárol
ni, kedveli a régi jó dolgokat?

Egy – a mai infláció mellett lassan – 
jelképes összegért (1500 Ft) egész napra 
kibérelhet egy 15 négyzetméteres helyet, 
ahova beállhat az autóval, és kipakolhatja 
portékáját.

Előzetes helyfoglalással már most 
megszerezheti a legjobb placcot magának 
a piac@ekfi.hu címen, ellenkező esetben 
érkezési sorrendben osztják ki a helyeket 
kollégáink.

Amennyiben kedvező a zsibvásár 
fogadtatása az érdi polgárok és látogatók 
körében, akkor rendszeressé tesszük!

(A zsibvásár eladóinak néhány fontos 
szabályt érdemes figyelembe venni. 
Többek között: Új és kereskedelmi meny
nyiségű áru árusítása szigorúan tilos! 
Nem szabad dohányárut, italt értékesí
teni, továbbá: élelmiszert, kozmetikai 
terméket, vegyi árut, nemesfémet és 
az abból készült ékszert, gyógyszert, 
étrendkiegészítőket, szexuális termé
keket, fegyvert, lőszert, pirotechnikai 
terméket, gázsprayt!)

1. Barátkozzunk Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Fenzel Endréné vezető, 30-578-8886, 
fenzelne@gmail.com. Foglalkozások időpontja: 
minden hónap utolsó szerda 14.00–16.00, 
Szepes Gyula MK

2. Béke-Barátság Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Bugyenszki Lajosné vezető, 20-392-
1771, jutka.bugyenszki@gmail.com. Foglalkozá-
sok időpontja: kéthetente csütörtökön 13.00, 
Mária utca 22.

3. Bolyai Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Peredi Jánosné vezető, 30-246-1004, 
per.j@freemail.hu
Foglalkozások időpontja: páratlan kedd 16.00, 
Jázmin utca 8.

4. Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Treszkai Lászlóné vezető, 30-312-
2145, treszkailaszlone67@gmail.com. Foglalko-
zások időpontja: kéthetente hétfőn 15.00, Érdligeti 
Általános Iskola

5. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Kónya János vezető, 20-584-5922, ko-
nya.marika46@gmail.com. Foglalkozások időpontja: 
keddenként 14.00–16.00, Szepes Gyula MK

6. Fenyves Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Csontos Gézáné vezető, 70-635-3880, 
csontosgezane@freemail.hu. Foglalkozások időpont-
ja: keddenként 14.00, régi Parkvárosi Közösségi Ház

7. Mosoly Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Győriné Ughy Zsuzsanna vezető, 
30-397-3655, gyorineughyzsuzsanna@gmail.com. 
Foglalkozások időpontja: minden hónap 3. kedd 
16.00, Mária utca 22.

8. Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Végh Antalné vezető, 30-541-4053, 
vegheva50@gmail.com. Foglalkozások időpontja: 
kéthetente kedden 14.00–16.00, Szepes Gyula MK

9. Petőfi Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Pató Anna vezető, 30-829-9899, 
annapatoerd@gmail.com
Foglalkozások időpontja: minden hónap 1. kedd 
15.00, Ófalu, Fő utca 42.

10. Tusculanum Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Domján Károlyné vezető, 70-611-
6837, domjan.mama 2020@gmail.com. Foglalko-
zások időpontja: kéthetente szerdán 14.00, Mária 
utca 22.

11. Volán Nyugdíjas Klub
Elérhetőség: Lukács András vezető, 30-957-6169, 
lukacsandras52@gmail.com. Foglalkozások 
időpontja: minden hónap utolsó csütörtök 14.00, 
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A 9 órától egész nap – 16:30
ig – rendezvények várják az 
érdeklődő érdieket a Sulák utca 
végén található telepen.

A nyílt napon megmutatjuk, 
hogy mi történik a szennyvízzel, 
miután otthon a lefolyókon 
keresztül távozik, hogyan ártal
matlanítjuk a környezetre káros 
szennyvizet, miként fejlesz
tünk belőle biogázt, sőt azt is, 
hogyan kell helyesen használni 
a csatornarendszert.

Az érdeklődő látogatókat 
szakembereink vezetik körbe. 
Az első bemutató kezdési idő
pontja: 9:00, majd ezt követően 
minden fél és egész órakor 
indulnak a csoportok. Az utolsó 
bemutató kezdési időpontja: 
16:00.

Kérjük kedves látogatóinkat, 
hogy a lefoglalt időpont előtt 
1015 perccel megérkezni szíves
kedjenek.

Az esemény ingyenes, a lá
togatás azonban regisztráció
hoz kötött. Amennyiben részt 
venne a nyílt napon, kérjük, 
hogy az alábbi linken található 
Googleűrlapot töltse ki, majd 
küldje el a jelentkezését. (Kizá
rólag 10 éves kor felett tudjuk 
a telepre történő belépést 
engedélyezni a teleplátogatási 
szabályokkal összhangban.)

Felmerülő kérdés esetén 
BaloghAntal Vivient keressék 
az antal.vivien@erdicsatorna-
muvek.hu emailcímen.

erdmost.hu

A Szomszédünnep után egy 
nappal, szeptember 11én, vasár
nap 15 órai kezdettel Rendessy 
Roland szervező és Csornainé 
Romhányi Judit, a 10. választó
kerület képviselője, az esemény 
támogatója a tavalyi, hagyo
mányteremtő piknik folytatása
ként ismét találkozót szervez.

Várnak minden szomszédot és 
érdeklődőt a környékről a Felső
völgyi út, Haraszt utca kereszte
ződésében lévő füves területen. 
Olyan ez, mint valami after parti 
az előző napi szomszédünnep 
után. Pontosabban az itt lakók, 

egy kis közvéleménykutatás 
után kiderült, inkább vasárnap 
érnek rá szomszédolni.

„A tavalyi rendezvény na
gyon jól sikerült, sok család 
jött gyerekkel, új betelepülők, 
nekik is  remek lehetőség ez az 
ismerkedésre” – mondta el Judit 
lapunknak.

Az eszemiszom mellett azért 
van olyan titkolt szándéka az 
összejövetelnek, hogy a környék 
dolgairól is szó essék, illegális 
szemétlerakásról és hasonlókról, 
de a lényeg természetesen az 
ismerkedés és a bulihangulat. 

Jogi tanácsadás  
az önkormányzatnál
Eltéved a paragrafusok dzsungelében? Segítségre van szük
sége a folyamatban lévő hivatali ügyeiben? Vitája támadt egy 
polgártársával? Szeretné tudni, hogy egy adott kérdésben 
mik az országos és helyi szabályok?

Az érdi önkormányzat INGYENES jogi tanácsadást biztosít 
az érdi polgárok számára!

Ezentúl minden hónap első és harmadik hétfőjén 4 és 6 
óra között dr. Kun Ágnes ügyvéd a rendelkezésükre áll. Ő 
ingatlanforgalmi szakjogász, de minden polgári jogi ügyben 
tud segíteni.
Bejelentkezés: a Polgárok háza portáján  
vagy a 0623522300as telefonszámon.

Nyílt nap  
az ÉTCS-nél
Az önkormányzatunk többségi tulajdonában lévő csatorna-szol-
gáltató cég idén ünnepeli alapításának 10. évfordulóját. Ennek 
alkalmából az ÉTCS (Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.) 
szeptember 24-én nyílt napot tart.

A jelentkezési lap a QR-kód 
segítségével elérhető:

Szomszéd Piknik

Várjuk Önöket nagy tisztelettel!
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Meglepetésként ért titeket a díj? 

Viki: Olyannyira, hogy én a Kész átverés 
showra gyanakodtam… 

Pedig nagyon sok minden tettetek a 
városért. Kezdjük például a környezet-
védő egyesülettel, amelynek mindket-
ten tagjai vagytok.

Igen, én négy, Bálint két éve tagja az Érdi 
Környezetvédő és Városszépítő Egyesü
letnek. Fontos számunkra a környezetvé
delem és a hozzá kapcsolódó folyamatos 
edukáció, hogy ezzel is jobbá tegyük a 
közvetlen környezetünket. 

Mint mondjuk az, hogy aktívan részt 
vesztek a szemétszedő akciókban, a 
gyerekekkel együtt?

Igen, bevonjuk őket is. De nem csak együtt 
tevékenykedünk. Bálint több javaslatot is 
tett a LevenDuna útvonalat illetően, segí
tett az egyeztetésben és a felfestésben is. 

És a légszennyezettség-mérők felsze-
relésében, beüzemelésében is orosz-
lánrésze volt.

Bálint: Igen, hiszen az eszközök kezelé
séhez, az eredmények leolvasásához az 
egyesület tagjai nem értettek. Utánaol
vastam, és felvettem a kapcsolatot olya
nokkal, akiknek már volt tapasztalatuk. 

Te vagy az egyik ügykezelője a 
jarokelo.hu-nak is, amely részben érdi 
problémákkal foglalkozik.

Ez a honlap Budapesten indult tíz éve, 
négy és fél éve már Érden is működünk. 
Heti négyöt érdi bejelentést kezelünk. 
Abban segítünk, hogy az emberek jelez
hessék a kátyúkat, letört szemeteseket, 
lekopott zebrákat és egyéb közterületi 
problémákat a lakóhelyükön. Öten csinál
juk, többek közt Süle Zsolt és Balla Imre 
is benne van a csapatban. Ha valaki ír 
nekünk, továbbítjuk a panaszt az illeté
kesnek. Általában kedvező a fogadtatás, 
a problémát megoldják, de előfordul az 
is, hogy nem kapunk választ, sajnos nem 
tudjuk, hogy miért… Jó lenne, ha ezen a 
területen változás történne.  

Amikor nem önkéntes munkát végzel, 
mivel foglalkozol?

Egy biztonsági nyomdaipari pigmenteket 
gyártó cégnél vagyok vegyészmérnök. 

Viki, téged sokan ismernek, hiszen 
a Szepes Gyula Művelődési Központ 
igazgatóhelyettese voltál. 

Elsősorban rendezvényszervezője vol
tam. Aminek kapcsán próbáltam ott is 
zöldíteni, ahol lehetett, különös tekin
tettel a kisebbnagyobb gyerekrendez
vényekre, amiket éveken át szerveztem. 
A művház munkatársaként a másik nagy 
projektem a Parkvárosi Közösségi Ház 
beindítása volt, amit Takács Gabi kollé

ganőmmel együtt a nulláról építettünk 
fel a környékbeliek örömére. A munkám 
révén sok embert ismertem meg Érden, 
és valóban, mostanra már érdivé váltam 
– én ugyanis óbudai lány vagyok, a férjem 
révén költöztem ide, Bálint ugyanis itt 
nőtt fel. Egy darabig Budapesten éltünk, 
de amikor megszületett az idősebb gye
rekünk, kiköltöztünk Érdre. Bár jelenleg 
Budapesten dolgozom, ettől függetlenül 
több szállal is kötődöm Érdhez: van egy 
több mint négyezer főt számláló babás
mamás facebookcsoportom, aminek 

érdi és környékbeli kismamák a tagjai. 
Aztán itt a már említett környezetvédelmi 
egyesület – itt élünk, itt szeretnénk jobbá 
tenni a mindennapokat. Az alulról jövő 
kezdeményezésekben hiszek. A helyi ke
rékpáros életben is részt veszünk – Bálint 
bringával jár dolgozni, és tagja a Magyar 
Kerékpáros Klubnak. Mióta itt lakunk, 
részt veszünk az Érd Körbén is, házaspár
ként, várandósan, gyerekkel – mindenféle 
felállásban. Mostanra pedig már szerve
zője is vagyok a  rendezvénynek. 

Ezt is társadalmi munkaként végzed. 

Természetesen. Szívügyem lett ez a ren
dezvény. A huszadik, jubileumi Érd Körbe 
programjainak szervezésében is benne 
voltam. 

Hogy fér bele ennyi önkéntes munka 
az életetekbe?

Viki: Jóval többet nyüzsgök, mint Bálint, 
de éppen ő kell ahhoz, hogy én ezt tud
jam csinálni, hiszen ilyenkor ő viszi otthon 
a frontot, azaz vigyáz a gyerekekre. 

Mellette Bálint szülei, akik Érden élnek, 
szintén nagyon sokat segítenek nekünk.
Bálint: Általános, hogy mikor én reggel 
fél hatkor felébredek, Viki már ott ül a 
laptop előtt, és valamilyen ügyet intéz… 
Viki: De ez fordítva is így működik. Amikor 
Bálint merül bele a munkába – a légszeny
nyezettségmérőkkel mindig van valami 
teendő –, én vagyok jobban jelen otthon. 

Van valami olyan projekt, amin szeret-
nétek együtt dolgozni? 

Viki: A helyi környezetvédőkkel több 
tervünk is van. Kiemelt projektünk a Klí
mabarát Park, most erre fókuszálunk. Bá
linttal mi mellékszereplők vagyunk ebben 
a programban, de ha valamiben tudunk, 
megyünk és segítünk, sőt, a gyerekeket is 
visszük magunkkal. 
Bálint: Közösen veszünk részt a szemét
szedő akciókban, akár szervezőként is. 
Viki: Egy alkalommal például a város
központban szedtük össze a hulladékot, 
mert arra gondoltunk, hogy nemcsak a 

külterületre és az erdős részekre érdemes 
fókuszálni, hanem ott is, ahol mi lakunk. 

Hosszú távra terveztek Érden?

Viki: Pár évvel ezelőtt, amikor megindult 
ez a rohamszerű betelepülés, valami 
eltört bennem. Azt éreztem, hogy egyre 
élhetetlenebbé válik ez a város, egyre 
nagyobbak a dugók – egyébként csak 
nagyon indokolt esetben indítom el az au
tót, akkor is főleg a gyerekek miatt. Részt 
vettem nyáron a közösségi gyűlésen, és 
ott is elmondtam: kezd kényelmetlenné 
válni az itt lakás. Bízom abban, hogy 
lesz ez jobb is – a városvezetés részéről 
nagyon pozitív volt a fogadtatás arra, 
ami a gyűlésen elhangzott, de nyilván 
minden változtatáshoz szükség van 
forrásra is, nem csupán a nyitott hozzáál
lásra. Amennyit tettünk a városért, joggal 
nevezhetjük magunkat lokálpatriótának 
– ez nyilván hozzájárul ahhoz, hogy itt 
maradjunk, és úgy tervezzük: még pár 
évig biztos érdiek leszünk.

Ádám Katalin 

Akik az alulról jövő  
kezdeményezésekben hisznek

ét lokálpatrióta, aki önkéntes munkában, a szabadide-
jében sokat tesz a városért. Nem látványosan, hanem 
a háttérben dolgoznak, szerveznek, intézkednek, akár 
környezetvédelemről, akár bringázásról vagy lakossági 

panaszok bejelentéséről van szó. Barakonyi-Tóth Viktóriával 
és Hegymegi-Barakonyi Bálinttal, az Év Családja Díj kitünte-
tettjeivel beszélgettünk. 

K

Társasjátékot 
a könyvtárból
Van létjogosultsága ma a virtuá
lis játékok korában a társasjáté
koknak? A jelek szerint nagyon 
is: a városi könyvtár társasjáték
kölcsönző szolgáltatása azonnal 
népszerű lett.

sorok írója igencsak elfogult, ha 
társasjátékokról van szó, úgy
hogy igencsak felvillanyozott a 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár júliusban 
indított szolgáltatása, a társasjátékköl
csönzés. Hát még amikor megláttam 
az igényes és bőséges kínálatot. Nem 
sorolom fel a teljes listát, hiszen az maga 
kitenne egy egész cikket, tekintve, hogy 
az állomány jelenleg ötvenegy játékból 
áll. Akit érdekel, megtalálja a könyvtár 
honlapján. Elég az hozzá, hogy a 7 cso
dától a Dixiten és a Tabun át a Villamos 
dilemmáig van itt minden, amivel egy 
baráti társaság, illetve család jól eltölt
het egy (vagy akár több) estét. 

Bár családot írtam, érdemes hangsú
lyozni: ezek a játékok nem kisgyerekek
nek szólnak, hanem 1214 éven felüli
eknek. Nem véletlen, hogy a könyvtár 
felnőttrészlegéből kölcsönözhetők. 
Hogy miért? Mert egy háromhétéves 
gyerek még nem tud úgy vigyázni a 
játékokra, mint a nagyok, a széttépett, 
összefirkált kártyákat, elveszített figurá
kat, elhasadt táblát pótolni pedig költsé
ges és nehézkes lenne. Márpedig ezek a 
játékok nem olcsók, négytíz, de gyakran 
több mint húszezer forintba kerülnek, és 
nem volna kellemes sem a könyvtárnak, 
sem a kölcsönző tagnak, ha ki kellene 
fizetni az árát.

Hogy a rongálásokat és a kellemet
lenségeket elkerüljék, a könyvtárosok a 
figuráktól a kártyákig minden egyes já
ték tartozékait apróra felleltározzák, és 
kölcsönzéskor, illetve visszahozatalkor 
ellenőrzik a leltárt (amit a játék dobozá
ba is beragasztanak). „Ez hatalmas mun
ka volt, hónapokig tartott, mire előkészí
tettük kölcsönzésre a társasjátékokat. 
Ráadásul készítettünk egy katalógust 
is, amelyből az érdeklődők részletesen 
tájékozódhatnak az adott játékról” – 
nyújtotta felém a színes dokumentációt 
Sirhánné Varga Lilla könyvtáros, aki 
elmondta azt is: saját tapasztalataikat 
is feltüntetik a leírásnál, hogy ezzel is 
segítsenek a választásban.

Ha a nyári zárást leszámítjuk, körülbe
lül egy hónapja működik a játékkölcsön
zés, hatalmas sikerrel: két héten belül 
elfogytak a kölcsönözhető társasok, 
így a kezdetben harminckét darabos 
állományt bővíteni kellett, és most már 
ötvenegyféle játékból választhatunk 
(van, amiből kettő is van készleten). 
„Előjegyzések, foglalások is vannak 
folyamatosan, és sokan csak a társasjá
tékok miatt iratkoztak be hozzánk. Tudni 
kell, hogy sok könyvtárban kaució elle
nében lehet csak társast kölcsönözni, mi 
azonban letétet nem kérünk. Viszont a 
kölcsönzés időtartama nem egy hónap, 
hanem csak két hét. Szeretnénk ugyanis, 
ha minél több emberhez eljutnának a 
játékok” – fűzte hozzá Lilla. 

A társasokat csak tagok kölcsönöz
hetik ki, csak a felnőttkönyvtárból, és 
egyszerre csupán két játékot vihetnek 
haza. 

Ádám Katalin
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„Csak politikáról és a háborúról ne kér-
dezzen”– mondja Oleg. A fehér szakállas, 
kopaszodó férfit hetek óta láthatja az 
Európa sétány népe. Arcát mintha egy 
pravoszláv ikonról másolták volna, de 
mégsem ő az igazi látványosság, hanem a 
fia, Danyiil a harmonikával. De ő is ott van 
mindig, ha a gyerek játszik, nem hagyja 
egyedül. Szívesen beszél velünk, de azt 
kéri, őt ne nagyon mutassuk. Fél. Magyar 
ésszel felfoghatatlan, hogy mitől.

Oleg és családja májusban érkezett 
Magyarországra Dnyepropetrovszkból. 
A fővárostól, Kijevtől 500 kilométerre, 
délkeletre fekvő nagyváros közel van a 
fronthoz, Olegék egyszerűen féltek. Ami
kor egy benzinszállító kocsit egy eltévedt 
rakéta darabokra tépett a külvárosban, 
nem messze attól a háztól, ahol éltek, ösz
szeszedték a holmijukat, és nekiindultak 
a világnak. Egészen pontosan Magyaror

szágnak. Hogy miért éppen Magyaror
szág? Egyrészt közel volt – magyarázza 
Oleg –, másrészt semleges a háborúban. 
És ami ennél is fontosabb: ő szereti 
Magyarországot. Itt szolgált két évig, 
1977–78ban, az „ideiglenesen itt tartóz
kodó” szovjet csapatok katonájaként. „Ja 
szluzsil v homokbánya Kecskemet, kicsit 
megtanul magyárul” – mondja. Hozzáte
szi, hogy azóta csodál minket: imádja a 
magyar almát, a borokat és azt, ahogy a 
mezőgazdaságból kihoztuk a legtöbbet, 
amit lehetett. „A disznóhús nálunk zsíros 
és legtöbbször ehetetlen, a magyar disznó 
viszont mindig finom volt. Nálunk, aki 
gazdálkodott, csirkét tartott vagy disznót 
nevelt, az szegény volt. Kecskeméten meg 
néhány ügyesebb gazda Mercedesszel járt. 
Nekünk ez egy csoda volt.” 

Oleg mélyen vallásos ember, otthon, 
Ukrajnában vallási könyvek kiadásából 
tartotta el a népes családot. Merthogy 
heten vannak: ő, a felesége és öt gyerek. 
A legidősebb, a 14 éves Danyiil, a 13 éves 
Liza, Marija, aki most lesz 12, Alexandra 
a maga 8 évével, és a legkisebb királyfi, a 
3 éves Ilja, aki a beszélgetésünk közben 

egy hetyke kalapban rohangál körülöt
tünk. „Csak a gyerekek miatt jöttünk el. Mi 
meghúztuk volna magunkat valahol, de az 
ő jövőjük sokkal fontosabb a miénknél.”

Danyiil ujjai gyorsan vándorolnak a har
monika billentyűin, belekezd egy újabb 
édesbús dalba. Gyűlik a pénz a lábánál 
heverő kalapban. Valószínűleg jól játszik, 
amennyire laikusként meg tudom ítélni, 
de Oleg rögtön eloszlatja az összes kéte
lyeimet, és biztosít arról, hogy a gyerek a 
legjobb oktatást kapta, már odahaza: egy 
konzervatóriumi tanártól tanult játszani, 
és egyszer majd világhírű művész lesz. 

A fiú lejátssza  
az utolsó akkor-
dot, leteszi a szék 

mellé a hangszert. Néhány 
pillanat múlva már Marija áll 
a hangszóró mellett, kezé-
ben egy arany színű szaxo-
fon, és belekezd  
a Bésame Muchóba. 

„Két éve játszik – mondja Oleg és büsz
kén néz a lányára. –  Azt mondta a tanár 
odahaza, hogy tehetséges.”

Hullanak a százasok, néhány papírpénz, 
gyűlik a ruhára, cipőre vagy „fagylaltra” 
való – ahogy Oleg mondja. 

Szóval ott tartottunk, hogy Olegék 
a háború elől menekültek. A családfő 
egyházi kapcsolatai révén talált rá egy 
érdi házaspárra (vagy azok rájuk), és jött 
Dnyepropetrovszkból egyenesen ide. A 
Bagoly utcában laknak, Miklós és Vilma 
két szobát biztosít nekik. Kapnak enni, a 

közösség ruhát és mindenféle hasznos 
dolgot is szerzett a családnak. „Nagyon 
hálásak vagyunk nekik, amiért befogadtak 
minket, csodálatos emberek” – mondja 
Oleg. Szeretnének itt maradni. Egyelő
re mindenképpen. A három nagyobb 
gyereket beíratták egy budapesti gim
náziumba, Alexandra Érden kezdte meg 
az iskolát. „Szeretnénk, ha tisztességesen 
megtanulnának magyarul és angolul. Na-
gyon igyekeznek beilleszkedni. Danyiilnak 
már találtunk egy harmonikatanárt. Ukraj-
nából jött át, húsz évvel ezelőtt, úgyhogy 
nem lesznek nyelvi gondok. Nagyon fontos, 
hogy fejlődjön.” 

Nem akarnak egyszer majd visszatérni 
Dnyepropetrovszkba? – kérdem. „Vissza-
térni? Hova? Az oroszok nem látnak minket 
szívesen. Ha ennek egyszer vége lesz, az a 
város már sosem lesz az, ami volt. Nézze 
meg Mariupolt, megpróbálták megvédeni, 
és látják, mi lett. Szétlőtték a várost!” Van 
egy orosz szó, a borzalomra: kasmar. Ezt 
ismételgeti Oleg, és ingatja a fejét. „Ez az 
egész egy borzalom.” Aztán azt mondja, 

Ukrajna most nem jó hely. A háború tönk
reteszi a lelkeket is. „Gyerekkoromban is 
kategorizáltak mindenkit: te zsidó vagy, te 
tót vagy, te ruszin vagy. Most meg az megy, 
hogy te ukrán vagy, jó ember vagy, te orosz 
vagy, rossz ember vagy. Édesanyám tisztán 
ukrán volt. Poltavában született, ukránul 
beszélt. Apám rosztovi, ez valamikor orosz 
vidék volt. Amikor szétválasztották a két 
országot, ahelyett, hogy valami jó történt 
volna, fejlődött volna, egyre élhetetlenebb 
lett.” 

És nálunk? Jól érzik magukat? „Itt na-
gyon kedvesek az emberek. Akikkel talál-
koztunk, mindenki nagyon segítőkész volt. 
Persze előfordult, hogy meghallják, hogy 
oroszul beszélünk (egyébként ukránul), 
és azt mondják: mit akartok itt, menjetek 
haza, ti Putyint támogatjátok! Nehéz elma-
gyarázni, hogy nincs hova hazamennünk, 
és Putyint aztán pláne nem támogatjuk. De 
mondtam, háborúról és politikáról inkább 
ne beszéljünk. Hallgassa Mariját, milyen 
szépen játszik…”

Kövesdi Péter

Vissza? Hova?
A fiú leül a székre, megigazítja a kis ukrán zászlócskáját, bekapcsol
ja a hangfalat, kezébe veszi a tangóharmonikát, és játszani kezd. A 
vasútállomásról a bevásárlóközpontba sietők egy pillanatra meg
állnak, és hallgatják az unalomig ismert jazz örökzöldet. Van ebben 
valami szimbolikus: Dnyepropetrovszk és Érd találkozik, valahol 
Európában. Az Európa sétányon. 
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Honnan ered az a rendkívül összetett 
– egyszerre szabad és visszafogott, 
klasszikus és extravagáns, kísérlete-
ző és szabálykövető – attitüd, amit 
megjelenítesz a magyar kultúrában? 
Milyen voltál gyereknek, serdülőnek?

Sokáig nagyon jó gyerek voltam, jól tanul
tam, meg akartam felelni az elvárásoknak. 
A zene és azon belül az improvizáció pont 
azzal nyűgözött le, hogy egymás mellett 
tudtam megélni a kontrolláltságot és a 
kontrollvesztést, az extrém kísérletezést 
és a szabályok tiszteletét. A jazzben úgy 
éreztem, engedélyt kapok a „megőrülés
re”, kiálthatok akkor, amikor senki sem 
számít rá, ráadásul ezzel az ösztönösség
gel a zenei hatást erősítem. Találtam egy 
csatornát, ahol a bennem zajló folyamatok 
szélesebb skáláját adom ki magamból, 
mint a hétköznapi életben. A szüleim 
nagyon támogattak, bár eleinte eléggé 
meg voltak ijedve, hogy ilyen bizonytalan 
pályára lépek a jól kiszámítható informati
ka helyett.

Mi vitt előre, és ösztönzött arra, 
hogy időnként olyan vargabetűket írj 
le, mint amikor az informatikáról a 
jazzéneklésre váltottál? Megvan még 
benned a „kockaság”,  amilyennek az 
informatikust képzeljük?

Próbálok rugalmas maradni, és időnként 
ránézni az életemre külső nézőpontból, 
hátha meglátom, ha valamit már csak 
megszokásból viszek. A matekot szeret
tem, és mondhatom, hogy van, ami hiány
zik. Egy matekpélda megoldásakor hátra 
lehet dőlni, ha kijött a jó eredmény. A mű
vészetben ez sokkal ritkábban adatik meg, 
hiszen szubjektív megítélés alá esünk. 
Egyébként maradt bennem „kockaság”, 
szeretem az excetáblákat, és bár kon
certügynökökkel és más zeneipari mun
katársakkal dolgozom együtt, a projektek 
átlátásáért ma is én vagyok a felelős.

Mintha távolodnál a jazztől, és köze-
lednél a kortárs kísérletező zene felé. 
Mi inspirál zeneszerzőként? Próbál-
gatod, feszegeted a hangi határaidat? 
Vagy inkább szellemi, esetleg spiri-
tuális hatások érnek? Nemrég egy 
könyvről beszéltél egy interjúban, ami 
közelebb vitt valaminek a megértésé-
hez. Vagy inkább izgalmas felkérések 
vezetnek új utakra?

Az elmúlt időszakban csodálatos felkéré
seket kaptam a 20. századi és a kortárs 
zene berkeiből, elsősorban olyan művek 
előadására, amiket éppen nem klasszikus 
énekhanggal akartak megszólaltatni. 
Debussy, Schönberg, Beriot, Gadó Gábor, 
Balogh Máté műveit énekelni határtalan 
élmény, nagy munka is persze, de mindig 
tanulok ezeken a darabokon keresztül 
valami újat a zenéről vagy a saját hangom
ról, amit vihetek tovább a saját dalokba 
is. Az elmúlt időszakban egyébként több 
dalszöveget írtam, mint zenét, amikben 
természetesen még inkább érvényesülni 
tudnak a szellemi és érzelmi hatások. A 
férjem filozófiából végzett tanulmányokat 
a Covid alatt, és ez nekem is izgalmas be
tekintésre adott alkalmat. A kérdésfelveté
sek visszaköszönnek a friss szövegeimben.

Sokat olvasol, benne élsz az irodalmi 
közegben is valamennyire. Hogyan 
válogatsz? Szerző vagy téma alapján? 
Beleolvasol, és a szöveg minősége 
vagy a sztori sodrása fog meg? 

Szeretem, ha mások ajánlanak könyvet, 
de ha néha van időm, a könyvesboltban is 
szeretek bóklászni, fülszöveg alapján vá
lasztani valami ismeretlent. Nagy élmény a 
nonfiction is, ha az emberiség történeté
ről vagy pszichológiáról olvasok, az segít 
kontextusba helyezni a mindennapokat.

Gyakran lépsz fel együtt más művésze-
ti ágak képviselőivel, legyen az szín-
ház, képzőművészet, zene vagy tánc. 

Mi kell ahhoz, hogy egymásra tudjatok 
hangolódni? Ha nem sikerül nagyon 
jól, annak mi lehet az oka?

Mindig tanulságos látni, hogyan dol
goznak más művészeti ágak alkotói. 
Nemrég például tanúja lehettem annak 
a folyamatnak, ahogy a Tünet Együttes 
kortárs táncosai a nullából felépítenek 
egy előadást egy kérdésfelvetés mentén. 
A dramaturgiai kérdések náluk központi 
szerepet játszanak a darab szerkesztése
kor, és ezt látva elgondolkodtam, hogyan 
lehetne egy koncertet is tudatosabban 
felfűzni egy ívre, hogy több legyen dalok 
egymásutánjánál. Számomra akkor jó egy 
társművészeti együttműködés, ha az ágak 
nemcsak összeadódnak, hanem együt
tesen hatványozottan érvényesülnek. 
Nehéz megmondani, hogy ez min múlik. 
Olyan is van, hogy kioltják vagy elnyomják 
egymást. Például a túl erős látvány kísérő 
szerepbe kényszerítheti a zenét, ilyenkor 
el kell dönteni, hogy mi a cél, hová szeret
nénk vezetni a közönség fókuszát.

Te is dolgozol szövegekkel, olyankor 
a zene a kiindulópont. Itt viszont a 
szöveg adott – Závada Pál felolvas a 
műveiből, gondolom, nem lesz meg-
lepetés számodra, hogy mi hangzik 
majd el. Hogyan tudsz készülni, hogy 
ebből valami közös műalkotás jöjjön 
ki, legyen az bármi is műfajilag? Nyil-
ván nem fogsz zenét írni a szövegre, 
bár Závada legújabb regénye, az Apfel-
baum jambikus lüktetése eleve ad egy 
ritmikus alapot? Hogyan készülsz?

Még én is várom az információkat az 
elhangzó szövegekről. Biztosan fogok 
improvizálni is, mert ugyanaz a szöveg 
is kelthet egész más hangulatokat is a 
felolvasástól, a közönség állapotától, a 
helyszíntől függően.

Hogyan érzed, a te zenei világod 
mennyire passzol az ő írói kifejezés-
módjához?

Szerintem jól fog működni. Egy looper 
nevű eszközzel fogok énekelni, amivel 
egymásra tudok halmozni énekszólamo
kat, és úgy manipulálom őket, hogy azért 

minden hang emberi hang lesz. A Závada 
regényekben is ezt érzem: a történelem 
sodor bennünket, mégis mindenhol az 
egyes emberi hangokat halljuk szólni.

Foglalkozol-e a közélettel, társadalmi 
problémákkal? Vagy szándékosan 
eltolod magadtól?

Magánemberként természetesen fog
lalkoztatnak a közéleti kérdések, hiszen 
nagyon turbulens időket élünk, nem lehet 
csak úgy nyugodtan „ellenni”. Rengeteg 
a szorongáskeltő hír, számomra most a 
legnagyobb kihívás az, hogy megőrizzem a 
mentális egyensúlyomat egy ilyen környe
zetben. Úgy érzem, csak akkor tudok erő
sen kiállni a számomra fontos ügyekért, ha 
nem hagyom, hogy úrrá legyen rajtam a 
szorongás. Ennek érdekében néha hírböj
töt tartok, ami nem struccpolitika, hanem 
önvédelem.

Min dolgozol éppen?

Ősszel nemzetközi lemezbemutató 
turnéra indulunk Gyémánt Bálinttal, ez a 
következő szakmai fókuszpont. Novem
berben, a Művészetek Palotájában lesz a 
turné csúcsa.

Van-e valamilyen kötődésed, tudásod 
Érdről? El tudnád-e képzelni, hogy egy 
ilyen városban élj? Milyen szempon-
tok szerint választod meg, hogy hol 
legyen az otthonod? Vagy egy zenész-
nek, aki folyton úton van, ezek nem 
fontos kérdések?

Budakalászon voltam gyerek, ami talán 
sokban hasonlíthat Érdre. Igaz, tizenkét 
évesen kezdtem Budapestre járni gimná
ziumba, és nagyon korán eljött az, amikor 
már inkább éreztem magam budapesti
nek. Talán ez sok érdi számára ismerős. 
Jelenleg a második kerületben lakom. Hét 
éven át ingáztam nyugateurópai orszá
gok és Budapest között, ebből elég volt, 
így három éve hazaköltöztem, és innen 
indulok turnézni. Az utazó szakmákban is 
rendkívül fontos, hogy hol a bázis, hiszen a 
sok úton levés után olyan helyre kell meg
érkezni, ahol könnyen megy a töltődés.

Mihalicz Csilla

A jazzben engedélyt kapok  
a megőrülésre

z Érdi Jazzfesztivál első napján – immár hagyományo-
san – szó és zene együtt, egymást inspirálva csendül 
fel az AVL székházának konferenciatermében. Idén a 
jazzéneklésben külön utakon járó Harcsa Veronika 

és a családregénybe szőtt társadalmi drámák mestere, Závada Pál 
kettőséből születik valami egyszeri és megismételhetetlen. 
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Geszti Péter volt az Érdi Piknik 
sztárvendége

Ha szombat reggel azt mondja 
nekem valaki, hogy még aznap 
délután az Érdi Pikniken több 
tucat gyerek előtt az orrommal, 
a kidugott nyelvemmel és a tíz 
ujjammal csépelek egy virtuális 
klaviatúrát, ráadásként még a 
fenekemet is riszálom közben, 
az illetőt nyomdafestéket nem 
tűrő szavak kíséretében küldöm 
el melegebb vidékre. És mit tesz 
isten? Délután 16 óra magassá
gában az orommal, a kidugott 
nyelvemmel és az ujjaimmal 
imitálom az újságírást a Földrajzi 
Múzeum kertjében, a kocsi
színben babzsákokon heverő 
gyerekek előtt, és közben a zene 
ütemére riszálom a hátsó felem. 

Az egészről Kőhalmi Ferenc 
zenészbűvész tehet, aki csak 
azért nem végezte Cipollaként 
(segítek: Thomas Mann Mario 
és a varázsló), mert bár a fent 
említett marhaságra sikerült 
rávennie, arra szerencsére nem 
kért, hogy valljak neki szerelmet. 

Bár nem hipnotizált, de 
sikerült elvarázsolnia. A bű
vésztrükkjein, a kétfenekű, gye
reknek és felnőttnek egyszerre 
szóló, közéleti utalásokkal is 

megspékelt poénjain ugyanúgy 
könnyesre nevettem magam, 
mint hétéves unokaöcsém.

A lelkes gyerektapsból ítélve 
élethűen illusztrálhattam a 
felnőttek elrettentő, kiégett, 
lelketlen, munkamániás világát, 
akik nyelvükkel a főnökeik seg
géből kilógva törtetnek egyre 
feljebb, miközben a szívükre 
hallgatva kellene élniük. 

A fentiekkel tulajdonkép
pen csak azt szerettem volna 
hangsúlyozni, milyen jó volt 
szeptember első hétvégéjén 

gyereknek lenni Érden. Az Érdi 
Piknik 2.0 abszolút gyerekköz
pontúra lett hangolva. Ezt az 
unokaöcsém is bizonyítja, akivel 
fél napot töltöttünk a kertben, 
és egyetlen percet sem unatkoz
tunk. Felmászhatott egy igazi 
tűzoltóautóra, zsonglőrködhe

tett mindenféle mutatványos 
eszközökkel, fociztunk, minden
féle zenéstáncos előadásokat 
és gyerekszínházat bámultunk, 
vagány szalmabútorokon ugrál
tunk. Egyébként szemmel lát
hatóan több volt a gyerek, mint 
május elsején. Ami meg szemmel 

láthatóan kevesebb volt, az 
az eldobott szemét. Este nem 
volt balhé, aki megváltotta az 
1000 forintos jegyet, az tényleg 
azért jött, hogy gyerekkel 
vagy anélkül kikapcsoljon, 
chillezzen, jól érezze magát. Az 
esti koncerteken is több volt 

a bevállalós szülő a bevállalós 
gyerekével. Volt, aki kenguru
ban aludta végig a szombat esti 
Gesztikoncertet, ahol amúgy 
egy tűt sem lehetett volna leej
teni, ahogy a költő mondja. 

Értesüléseink szerint az első 
két nap közel hatezer ember 
fordult meg a rendezvényen. 
A válogatott fellépők mellett a 
gasztronómia szereplői is valódi 
minőséget nyújtottak. A jalape
nós kolbászos hot dogot nehéz 
lenne feledni. Mi már most 
várjuk a folytatást.

K. J.

A május 1ji Érdi Piknik 1.0 hatalmas sikere után borí
tékolni lehetett, hogy Wolf Kata és csapata a folyta
tásban még emeli is a tétet. Az Érdi Piknik 2.0, avagy 
a Glamping tényleg minden várakozást felülmúlt. 
Helyszínül most is a már jól bevált Földrajzi Múzeum 
kertje szolgált, amely csordultig telt gyerekzsivajjal 
és szuper zenékkel. Szombat este a Gesztikoncerten 
egy tűt sem lehetett leejteni.

Geszti nem évül el

Egy lelkes rajongó

Kőhalmi Feri 
zenész-bűvész-
művész az oka 

mindennek

A Mangorise is 
király volt

Hali, már mi is  
várjuk a következőt!

A Geszti-koncerten 
egy tűt sem lehetett 

leejteni

Az arcfestés olyan menő, 
hogy sorba kellett érte állni
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Kézilabda:  
Kiélezett csata után siker

Siker koronázta az Érd szezon
rajtját a női kézilabda k&h ligá
ban. Az első játéknap balaton
boglári összecsapásán az újonc 
NEKA fogadta Paróczy Sáráékat. 
Az első félidőben jobban és 
eredményesebben játszott a 
vendégcsapat a vendéglátónál, 
aminek ötgólos, 18–13as ered
mény volt a jutalma a szünetben. 
A második játékrészben azon
ban elolvadt az érdi előny döntő 
része, és kiélezett csata lett 
a bajnokiból. Az akadémisták 
szépen faragtak a hátrányukból. 
Végül Kopecz Barbara tizenegy 
találata is kellett ahhoz, hogy 
egy góllal, 31–30ra megnyerje az 
Érd a mérkőzést, és begyűjtse a 
két bajnoki pontot.

Foci: Nem tudtuk megtar-
tani az előnyünket

A Budaörs kezdte jobban az 
Érden rendezett térségi rang
adót, hiszen az első lehetőség 

előtte adódott, de a vendégek 
jobb oldali szöglet utáni lövését 
blokkolták a hazai védők, akik 
ezután egyre inkább mezőnyfö
lénybe kerültek, s több kisebb 
lehetőséget is kidolgoztak.
Az érdiek vezető találatára sem 
kellett sokat várni, amikor a 12. 
percben egy jobb oldali szöglet
re a röviden érkező Fülöp Noel 

érkezett tökéletes ütemben, és 
a kapuba bólintott.

A vezetést jelentő gól még 
inkább felbátorította az érdi
eket, Pál Szabolcs könnyen 
megduplázhatta volna az előnyt, 
de cselei után blokkolták lövését 
a budaörsi védők.

A következő etapban pedig 
Bekő Balázs csapata is sokat ja
vult, de egy bal oldali szabadrú
gást leszámítva Kertész Ferenc 
kapujára nem jelentett veszélyt. 
Egészen a 38. percig, amikor egy 
jobb oldali akció után a második 
hullámban érkező Soltész Barna
bás 12 méterről okosan gurított 
a hosszúba (1–1). 

A második félidő kiegyenlített 
játékot hozott, a hajrában pedig 
mindkét csapatnak megvoltak 
a lehetőségei, hogy eldöntsék 
a három pont sorsát, ami a 
vendégeknek sikerült, amikor a 

83. percben egy gyors támadás 
végén Gula passzolt el a védő 
szorításában a kapu jobb alsó 
sarkába, kialakítva ezzel a buda
örsiek 2–1es sikerét.

Strandbirkózás

A soltvadkerti Vadkertitó és 
Standfürdő adott otthont a 
Strandbirkózó Országos Bajnok
ság végső döntőjének. Az utolsó 
állomáson dupla pontokért folyt 
a küzdelem. 
A férfiak között +90 kgban Végh 

Artúr arany, 80 kgban Buzás 
Patrik bronzérmet szerzett. A 
női mezőnyben 70 kgban Baljer 
Roxána ezüstérmes lett, míg 
Baljer Kitti az U18as kategóriá
ban 60 kgban a dobogó legalsó 
fokára állhatott fel.
Ezzel kialakult a három állomás
ból álló magyar bajnoki verseny
sorozat összesített végered
ménye. Férfi 80 kgban Buzás 
Parik, +90 kgban Végh Artúr 
első helyen végzett. Az utóbbi 
kategóriában Végh Richárd – 
annak ellenére, hogy a vasárnapi 
versenyen a Romániában zajló 
válogatott edzőtábor miatt nem 
tudott részt venni – előző két 
győzelmének köszönhetően 
összesítésben megszerezte a 
harmadik helyet, bár a dobogóra 

távolléte miatt nem tudott fel
állni. A felnőtt nők között Baljer 
Roxána 70 kgban második, 
Baljer Kitti U18as korosztályban 
60 kgban harmadik lett.

Íjászat:  
Arattak a Parkvárosi 
Vadászok

Korény Janka megnyerte a világ
bajnokságot a felnőtt női vadász íj 
versenyszámban. Édesapja, 
Korény János szintén kimagasló 
teljesítménnyel lett aranyérmes 
szenior vadászíj kategóriában. 
A harmadik érdi világbajnok, 
Kovács Regina versenye annyi
ban tért el a Korény családétól, 
hogy ő a rangsorolóba jutást, 
majd ott a legjobb eredményt 
elérve már nem döntőzött, de 
így is aranyérmet nyert. Regina a 
fiatal felnőttek korosztályában, 
a tradicionális modern anyagú 
történelmi íj kategóriában indult.

Az érdi Parkvárosi Vadászok 
világbajnoki ezüstérme Nagy 
Dorka nevéhez fűződik, aki a 
fiatal felnőtt vadászíj kategória 
rangsorolójában második helyen 
zárva bizonyult a mezőny egyik 
legjobbjának. Ugyan nem sokkal, 
de a dobogóról lemaradt a 
negyedik helyen zárt, szenior va
dászíjasok közé nevezett Kulcsár 
Ernő, míg Vajna Balázs a junior 
modern anyagú történelmi íj, 
Tímár Dénes a felnőtt vadászíj 
kategóriában lett ötödik.

Vajna Balázs és Mészáros 
Csaba a történelmi távcéllövő 
világbajnokságon is érdekelt 
volt, amit a fentivel többékevés
bé párhuzamosan rendeztek. Itt 
Vajna ezüst, Mészáros bronzér
met szerzett.

Rövidpálya
Pecsuvácz Péter szakírónk összegyűjtötte a hét 
legizgalmasabb sporteseményeit. Kézilabda, foci, 
birkózás és íjászat került terítékre ezen a héten. 

(1
5/

20
22

)

FO
TÓ

: H
A

N
D

B
A

LL
ER

D
.H

U

FO
TÓ

: P
A

R
K

V
Á

R
O

SI
 V

A
D

Á
SZ

O
K

FO
TÓ

: É
R

D
I S

P
A

R
TA

C
U

S



11 2 0 2 2 .  s z e p t e m b e r  6 .  |K Ö Z É R D E K Ű



12 |  2 0 2 2 .  s z e p t e m b e r  6 . K Ö Z É R D E K Ű

APRÓHIRDETÉS
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz 
megyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (196/2022)

INGATLAN
SÜRGŐSEN ELADÓ TULAJDONOS-
TÓL egy azonnal költözhető 53 m2es  
amerikaikonyhás nappali + fürdő + há
lóval rendelkező 2. emeleti társasházi 
lakás. Tel.: 30/ 678 67 06 (190/2021)

SZOLGÁLTATÁS
TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető csere
pezése, kisebb javítások, SOS munkák: 
30/6225805, 20/4924619 (192/2021)

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 
HÁZHOZ MEGYEK.  
Tel: 0630/2006008 (194/2022)

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

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

EGYÉB
BETEGÁPOLÁST VÁLLALOK reggeltől 
estig referenciával, ápolói gyakorlattal 
(68 éves férfi). Tel.: 06 20 924 79 34
 (191/A/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)

TARGONCAVEZETŐI ÁLLÁST VÁLLA-
LOK gyakorlattal. Tel.: 06/20 924 7934
 (191/B/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-
PÁRT, motorkerékpárt, retro tárgyakat 
vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  
Tel.: 06/20 924 4123 (26/4/2022)

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)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(9/2022)
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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
113, Bankszámlaszám:  10403136
4953494949521015

Rebeka
Szomorú előéletű, 3 év körüli szuka ku
tyus, egész eddigi életét egy rövid lán
con töltötte, ingerszegény környezet
ben. Hatósági lefoglalás útján került a 
gondozásunkba. Nehezen barátkozott, 
de hajlamos rá. Ivartalanítva költözhet 
egy igazán elkötelezett gazdihoz.

Csenge
Kedves, nagyra nőtt, békés szuka 
kutyus, 9 hónap körüli. Értelmes, 
még foglalkozást és nevelést igényel. 
Kertes házba költözne szívesen, akár 
másik kutya mellé, ivartalanítva.

GAZDIKERESŐ
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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 kép-
zett szakembereivé válnak.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nap-
pali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási 
intézményben: 
a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendel-
kezik, 
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) bekezdés-
ében 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 köte-
lező mellékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:

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

vány 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 (fennál-
lás esetén a közzétételi kérelem is).

A BENYÚJTÁS MÓDJA

A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban 
a) zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tán (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 „Esélyterem-
tő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán, 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,- fo-
rint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára. 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat negyedévente bankszámlára 
utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet negyed-
évente felvenni Az első kifizetés az elbírálást követően, tárgyév decem-
berében történik. Ezt követően március és június hónapban valósul meg 
az ösztöndíj kifizetése. A tanév során a kifizetés módjának megvál-
toztatására 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, Művelő-
dési 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 kötelezett-
ség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít 
ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi 
ösztöndíjak.

Köznevelési, Művelődési 
és Ifjúsági Bizottság

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA

AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tehetséggondozó Ösz-
töndíj 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
A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali 
tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben 
a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat, 
b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanévben kimagasló, 
de legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri. 

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

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mel-
lékletek csatolásával lehet, melyek az alábbiak:
a) iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás,
b)   az előző két tanév végi tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat 

vagy nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről),
c) műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van),

d)  a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzé-
tételi kérelem is).

A BENYÚJTÁS MÓDJA
A pályázatot a pályázó által aláírva, 1 példányban 
a)  zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgá-

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

(KAÜ) azonosítással lehet benyújtani.
A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára 

adás napját kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni „Tehetséggondozó Ösztöndíj 
pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
vagy 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 érvényte-

lenek, ezért azokat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a bírálatból 
kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál. 

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és 
sorrend alapján dönt: 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,
b) területi és annál magasabb szintű tanulmányi, műveltségi és szakmai verse-

nyek 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 Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet negyedévente felven-
ni. 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. 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyra. 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

Illetmény és juttatások:
• Az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra 
a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az 
irányadók. 

Munkakör betöltésének 
feltételei:

• minimum 8 általános 
iskolai végzettség

• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

A pályázat benyújtásának 
feltételei: 

• önéletrajz, végzettséget 
igazoló bizonyítvány 
másolata, erkölcsi 
bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné 
Bernyó Piroska intézményvezető nyújt, a 06/23/365-140 -es tele-
fonszám 101-es mellékén, vagy a pinterne.piroska@gardonyi-erd.

hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail 

címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30. 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
az alábbi álláshelyekre:

ANGOL, FIZIKA, 
MATEMATIKA 

végzettségű pedagógus.
A munkakörök teljes munkaidősek, határozatlan idejűek, 

de nyugdíjas kollégákat is várunk.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség 
• büntetlen előélet 
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-

sok:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 

bizonyítvány, 
• végzettséget igazoló okiratok másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 
29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska intézményvezető nyújt a pinterne.

piroska@gardonyi-erd.hu e-mail címen.  A pályázatok 
benyújtásának módja: 

Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu   
e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30. 

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 gyerme-
kek, gyermek csoportok felügyelete és irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában mű-
ködő 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 munka-

végzés,
• Kiváló szintű kommunikációs 

készség,
• Kiváló szintű együttműködési 

készség,

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 16.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 23.

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

(4
/2

02
2)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(7
/2

02
2)

G á z k é s zü l é ks z e rv i z
kombi cirkó, kazán, konvektor, 

villany- és gázbojler, vízmelegítő.
Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval,
Biasi, Beretta, Westen, Ocean, Baxi, Fég,

Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant
karbantartás, javítás gyári

alkatrészekkel, garanciával.
k l Í M A

telepítés – karbantartás – javítás

06-30 342-8288, 06-30 345-3451
Győrfi Balázs

gázkészülékszerelő mester
épületgépész technikus

www.ep-gep.hu
i N G Y e N e s  k i s z á l l á s !

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

A pályázatról bővebb információt 
a QR-kód leolvasásával kaphat.
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A polgármester fogadóórája
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

Minden hónap első keddjén 
a Polgármesteri Hivatalban 15–17 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313as 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
Email: andrasek.monika@erd.hu
Hétfőtől péntekig telefonon vagy emailen
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
Email: antunovits@erd.hu
Telefonon vagy emailen történő 
egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-564-4276
Email: simo.karoly@erd.hu
Telefonon vagy emailen történő 
egyeztetés szerint.

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

 3. vk. LENGYEL PÉTER
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3845
Email: lengyel.peter@erd.hu
Minden hónap első és harmadik hétfőjén
17–19 óra közt telefonon vagy emailen
történő egyeztetés szerint.

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

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

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

 7. vk. TETLÁK ÖRS
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3848
Email: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

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

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

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-971-8151
Email: csepanistvan@gmail.com
Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-251-1650
Email: gl.alex.m@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján
hétfőtől péntekig.

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

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

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

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

HIVATALOK
 POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301
Email: 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

Email: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

 KORMÁNYABLAK

2030 Érd, Budai út 8.

Telefon: 1818 (kék szám); 

Email: 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  Email:

ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

keddszerdacsütörtök 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
Email: ugyfelszolgalat@etherd.hu; 
Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00–20.00, 
szerda 8.00–16.00; 
péntek 8.00–12.00.
www.etherd.hu

 ÉRDI 
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.

Telefon: 06-23-365-610

Email: titkarsag@ekfi.hu

www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
CSATORNASZOLGÁLTATÓ 
KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.

Telefon: 06-23-521-591 

Email: 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

Email cím: birosag@erd.birosag.hu; 

Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási 

rendje: minden hónap első hétfőjén 

9:0011:00 óra között 

előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfo

gadási rendje: hétfőn 9:0012:00 és 

13:0015:30 óra között; keddpéntek: 

9:0011:00 óra között. 

Ügyfélsegítő: minden hétfőn

9:0015:00 óra között, bejelentkezés

alapján. Pénztári órák: 

hétfőpéntek

9:0012:00 óra és 13:0015:30 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

Email: 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

Email: kozpont@szocgond.hu

www.szocgond.hu

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
    KÖZPONT

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon: 06-23-366-104

Email: email: jaras@szocgond.hu

www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.

Telefon: 06-23-365-232

email: 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

Email: 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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