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9. OLDAL

Idősek
A Szepes „Idősen, aktívan Érden” 
ingyenes idősügyi programsorozata 
rengeteg eseménnyel várja az érdi 
65 év felettieket.

5. OLDAL

Jazzfesztivál
Óriási siker volt az Érdi Jazz Feszti-
vál, csütörtöktől vasárnapig a műfaj 
legnagyobb hazai sztárjai léptek 
színpadra. Képgaléria.

6. OLDAL

Zuhanás
1985. április 22-én Érden két házra 
zuhant egy szovjet vadászrepülő. 
Az ÉrdMost filmes stábja felkutat-
ta a szemtanúkat.

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

Intézmények zárhatnak be  
a rezsinövekedés miatt
Az elszálló rezsiárak óriási terhet jelentenek az érdi szoci-
ális ellátórendszernek és a városnak, miközben az állami 
kompenzációnak egyelőre nyoma sincs. Az önkormányza-
ti és magánintézmények vezetőivel beszélgetve kiderült: 
a helyzet túlzás nélkül drámai. Az önkormányzat igyekszik 
növelni a rászoruló családok rezsi- és tűzifa-támogatását.

CIKKÜNK A 3. OLDALON  

„Akkor elkezdek 
beleköltözni a nő fejébe”
Az idei Érdi Jazz Fesztivál egyik fontos fellépője volt 
Závada Pál, a családregénybe szőtt társadalmi drámák 
mestere. Igyekeztünk bepillantani az író kulisszái mögé. 
Kérdeztük a zene és irodalom kapcsolatáról, az ihletről,  
az alkotói szabadságról, a közéletről, arról, hogy mennyi-
re tudja jól érezni magát a szabadság kis köreiben.

INTERJÚNK A 8. OLDALON 

Fejtsük meg együtt  
a gázszámlát
Valamennyi családban komoly fejtörést okoz a gázszám-
la értelmezése, amelyen a korábbiaknál jóval nagyobb 
végösszeg szerepel. Utánajártunk, hogyan lehet a számlán 
szereplő adatokat értelmezni, és mit tehetünk, ha nem ér-
tünk egyet a számla értékével. Az sem mindegy, hogy áta-
lány vagy tényleges fogyasztás alapján kapjuk a számlát.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Szeptember első hetében hatalmas dugóba futhatott 
bele az, akinek reggel 7 és 8 óra között a Bem tér felé 
vezetett az útja. Az önkormányzat a szakhatóságokhoz 
fordult, hogy jobb lámpabeállítással és kézi forgalom-
irányítással segítsenek a helyzeten, és mostanra látha-
tóan enyhült a helyzet. » CIKKÜNK A 2. OLDALON

Megszűntek a reggeli 
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dugók a Bem tér környékén
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„A Bem tér elesett” – így fogal-
mazott Csőzik László polgár-
mester szeptember 5-én, az első 
iskolába menős hétfő reggelen. 
A városvezető a Fenyves-Park-
város Köznevelési Centrumhoz 
látogatott el, hogy felmérje, 
melyek a legégetőbb közleke-
dési problémák a környéken, 
hiszen az új, 650 fős iskola jóval 
nagyobb forgalmat generál, 
mint amihez az itt lakók hozzá-
szoktak. 

Csakhogy a gondok nem itt, 
az iskolánál kezdődtek, hanem 
több utcával lejjebb, a Bem té-
ren és környékén, ahol hatalmas 
sor és dugó alakult ki. A várako-
zók láthatóan Budapestet – és 
nem az új iskolát – vették célba, 
és az M7-esre szerettek volna 
felhajtani. Az araszolás miatt a 
menetrend szerinti időpontnál 
jóval később értek a megállókba 
a Volán járatai is, köztük a 738-
as, ami az új iskolába szállítja a 
gyerekeket. A 7 óra 25 percre 
kiírt járat 45-re ért csak a hiper-
market elé, így volt lehetősé-
günk elbeszélgetni a szülőkkel 
és a diákokkal. 

Kanyargós megoldások

Egy édesapa az ötödikes 
lányát kísérte iskolába, „az első 
két nap autóval mentünk, most 
kipróbáljuk a buszt is” – mondta, 
hozzátéve: a felsősöknek reggel 
kilencre kell járni, az, hogy most 
nyolckor kezdenek, kivételes 
alkalom. Türelmesen várakoztak 
jó darabig, majd odafordult a 

lányához: „ne menjünk mégis 
autóval?”.

Van, aki nem teheti meg, hogy 
kocsival járjon, az a család sem, 
amelynek hat gyermeke jár ebbe 
az iskolába, és a diákbérletet 
kigazdálkodni sem olyan könnyű 
hónapról hónapra. Ők jobban 

örültek, amíg a Bem térhez köze-
li Telekibe vihették a gyerekeket. 
Az az édesanya is panaszkodott, 
aki a másodikos lányát kísérte 
– mint mondta, a kicsi óvodás, 
rohanni kell, hogy odaérjenek a 
buszhoz – ami ezután húsz per-
cet késett... Kérdésünkre, hogy 
nem próbálnák-e meg a korábbi 
járatot, határozottan rázta a 
fejét. „Így is hat órakor keltem 
szegényeket” – mondta.

A diákok szemmel láthatóan 
nem izgultak, csoportokba ve-
rődve beszélgettek. A felsősök 
egybehangzóan azt mondták, 
kilenc óra körül már jobb a 
helyzet, nincs ilyen dugó, csak 

épp előfordul, hogy nyolcra kell 
menniük, ilyenkor aztán ők is 
kifogják... De az új iskolát, meg 
hogy nem kell gyalogolni, ők is 
szeretik.

Faragóné Szappanos Ilona, 
az Érd-Parkváros Köznevelési 
Centrum intézményvezetője 

is ezen a buszon utazott. „A 
pedagógusok tudják, hogy mi a 
helyzet, elnézőek a késésekkel 
szemben” – mondta az igazga-
tónő, aki mosolyogva nyugtatott 
egy kisdiákot. Hozzátette: az ön-
kormányzat és a Volán láthatóan 
mindent megtesz, hogy javítsa-
nak a helyzeten.

Kis utcákon kanyargott végig 
a busz, ahogy Csőzik László pol-
gármester is többször elmondta, 
ezeket eredetileg nem busz-
közlekedésre tervezték, de hát 
az Érd legszélén elhelyezkedő 
intézményt valahogy meg kell 
közelíteni. „Ahhoz, hogy az új 
intézményhez buszjáratot lehes-

sen indítani, a Volánnak egyéves 
előkészületre volt szüksége. 
Egyeztettek az iskolával, felmér-
ték, hol laknak a gyermekek. 
Így alakult ki a menetrend, amit 
elfogadtunk, de hangsúlyozzuk 
– mert számítottunk rá, hogy 
problémák lesznek –, hogy ez 
egy próbajárat, és most nézzük 
árgus szemekkel, hol kell beavat-
kozni” – mondta tudósítónknak 
Csőzik László, aki korábban utca-
fórumot is tartott e témában, és 
pontosan tudja, mik az érzékeny 
pontok. 

„Számos forgalomtechnikai 
változást vezettünk be, meg-
néztük, hol kellene még egyirá-
nyúsítani, megállni tilos táblákat 
kitenni. Ezek segítséget jelentet-
tek az első napokban” – tette 
hozzá.

Azoknak a 
lakosoknak, 
akiknek az 

új, 738-as járat menet-
rendjével kapcsolat-
ban észrevételük van, 
érdemes közvetlenül  
a Volánhoz fordulniuk, 
az info@volan.hu 
e-mail-címen (a tárgy 
mezőbe írják bele: 
Érd, 738-as járat).  
A megállók, illetve  
az útvonal tekinteté-
ben az önkormányzat 
az illetékes.

A legnagyobb problémát 
nem is az iskola megközelítése, 
hanem a Bem téren kialakult 
dugók jelentették szeptember 
első hetében. Számos olva-
sónk panaszkodott a közösségi 
oldalakon arról, hogy akár 30-40 
perccel is nőtt a menetidő, akár 
autóval, akár busszal közlekedik, 
többen attól tartottak, hogy 
a munkahelyük nem fogja a 
jövőben tolerálni a késéseiket. 
Csőzik László ígéretet tett arra, 
hogy egyeztet a Közúttal a Bem 
téri lámpabeállításokat illetően, 
illetve a Strabag illetékeseivel 
a Törökbálinti út forgalomirá-

nyításáról – ez a cég vezényli le 
ugyanis a Felsővölgyi és Török-
bálinti utak kereszteződésében 
zajló, félpályás lezárással járó út-
rekonstrukciót és körforgalom-
építést, és az építkezés szintén 
nagyban lassítja a forgalmat. 

Két nap múlva már eredmény-
ről számolhatott be a polgár-
mester: „A Strabag a reggeli 
időszakban már nem jelzőlám-
pákkal, hanem walky talkie-s 
jelzőőrökkel kezeli a félpályás 
útlezárást. A kora reggeli órák-
ban kérésemre az érdi rendőrök 
is besegítenek majd. Az érdi 
rendőrkapitány úrtól, Nogula 
Tamástól azt kértem, kiemelten 
figyeljenek a Folyondár és Tö-
rökbálinti út kereszteződésére 
is, ahol szintén 15-20 percekre 
aszfalthoz szögezve áll a for-
galom” – írta közleményében 
Csőzik László. 

„Ami a Törökbálinti úti félpá-
lyás útlezárást illeti, a cég munka-
társai személyesen figyelik a for-
galmat, és az M7–M0-s irányába 
tartó autósok számára hosszabb 
ideig biztosítják a zöld utat. 
Eddig a jelzőlámpa ugyanannyi 
időt biztosított a ki- és a bemenő 
forgalomnak, holott reggelente 
a kimenő a nagyobb” – hangsú-
lyozta a városvezető, hozzátéve, 
ha az időjárás vagy más, előre 
nem látott tényező nem szól 
közbe, októberre megszűnhet a 
félpályás útlezárással járó jelző-
lámpás forgalomirányítás.

„Megkerestem a Bem téri 
lámpákat kezelő Közút szak-
embereit is, hogy lehetőleg úgy 
állítsák át a rendszert, hogy az 
felgyorsítsa a reggeli forgalmat, 
csökkentse a dugókat. Egyez-
tettünk a Volánnal is, hiszen a 
közlekedési társaság Bem teret 
érintő járatai a reggeli órákban 
20-40 perceket késnek a dugók 
miatt. Ők is a Közút segítségét 
kérték az Iparos–Kádár–Aszfal-
tozó utcák kereszteződésében 
lévő jelzőlámpák fázisterveinek 
felülvizsgálatára. Bízom benne, 
hogy rövidesen ott is lesz pozitív 
változás” – tette hozzá.

Az intézkedéseknek köszön-
hetően csütörtökön már sokkal 
könnyebben, gyorsabban tudtak 
közlekedni az autósok a Bem 
téren, ahogy ezt a közösségi 
oldalakon jelezték is.

Ádám Katalin

Megszűntek  
a reggeli dugók 
a Bem tér  
környékén
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Szeptember első hetében hatalmas dugóba futhatott 
bele az, akinek reggel 7 és 8 óra között a Bem tér felé 
vezetett az útja. Az önkormányzat a szakhatóságokhoz 
fordult, hogy jobb lámpabeállítással és kézi forgalomirá-
nyítással segítsenek a helyzeten, és csütörtökre látható-
an enyhült a helyzet.
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Az elszálló rezsiárak óriási terhet 
jelentenek az érdi szociális 
ellátórendszernek és a városnak, 
miközben az állami kompenzá-
ciónak egyelőre nyoma sincs. Az 
önkormányzati és magánintéz-
mények vezetőivel beszélgetve 
kiderült: a helyzet túlzás nélkül 
drámai.

„Egyelőre nem tudjuk, mekko-
rára nőnek szociális intézménye-
ink rezsiköltségei. Több helyen 
még élnek a régi szolgáltatói 
szerződések, szeptember végén 
kell megkötni az újakat” – mond-
ta lapunknak Tetlák Örs alpol-
gármester. Ahhoz azonban nem 
kell jósnak lenni, hogy tudjuk, 
brutális mértékű emelkedés kö-
vetkezik. Tetlák elmondása sze-
rint az intézményvezetők óriási 
árkülönbségekről beszélnek, de 

már a háziorvosi rendelőknél is 
befutottak a korábbihoz képest 
háromszoros összegű számlák.

Bizonytalan helyzetről számolt 
be kérdésünkre Gecse-Simon 
Orsolya, a hét telephelyet üze-
meltető Érdi Szociális Gondo-
zóközpont vezetőhelyettese 
is: elmondása szerint eddig 
összesen két, kisebb tagintéz-
ménytől kaptak becsült rezsiér-
téket, ami az áramfogyasztásnál 
a korábban megszokott összeg 
háromszorosa, gáz esetében 
négyszerese is lehet.

Már nincs miből 
megtakarítani

És hogy fogja mindezt Érd 
kifizetni? Erre az alpolgármester 
sem tud megnyugtató választ 
adni: „Mi nem egy pesti kerület 
vagyunk, ahol a megfelezett 
iparűzési adóból is futja a rezsi-
kompenzációra, esetleg néhány 
milliárdot át tudnak csatornázni 
a tervezett beruházásokból. 
Megtakarítás helyett sajnos 
»békeidőben« is hiányköltségve-

téssel számolunk. A júliusban la-
puknak is jelzett, 350-380 millió 
forintál pedig már jóval nagyobb 
lehet a kiesésünk.”

Az alpolgármester arra is rá-
mutatott, az elszálló rezsiárakat 
a kormánynak kellene kompen-
zálnia, hiszen hozzá érkezik a 
bevételek túlnyomó része is: az 
adófizetők joggal várhatják el a 
kormányzati támogatást, az ön-
kormányzatok pedig egy, még 
kigazdálkodható rezsi-árplafon 
bevezetését.

Villanyórához láncolva

A város harmincnál több nagy 
alapterületű ingatlant tart fent, 
a szociális otthonoktól a kulturá-
lis intézményeken át uszodákig, 
ami komoly rezsikiadásokkal jár. 

A kérdésre, hogyan tudják ezt 
kezelni, Tetlák Örs azt mondta, 
először a takarékoskodással kez-
denek: „A rezsiáraktól függetle-
nül is, a klímaváltozás már nem a 
jövő, benne élünk. Ilyen körül-

mények között luxus lenne 23-24 
fokra felfűteni az irodákat, ami-
kor kint mínuszok vannak.” Attól 
azonban nem kell tartani, hogy a 
bölcsődékben, óvodákban vagy 
idősotthonokban is a kormány 
által ajánlott 18 fokra tekerjék le 
a termosztátot; Tetlák hangsú-
lyozta, ezekben az intézmények-
ben ez kivitelezhetetlen, ahogy 
a hajléktalanellátásban is.

Az alpolgármester az ideigle-
nes intézménybezárásokat sem 
nem tartja kizártnak, azonban itt 
is lesz prioritási sorrend. Elő-
ször a kulturális intézményeket, 
második lépésként a sportkomp-
lexumokat zárhatják be – az 
óvodák, szociális és idősottho-
nok kiürítéséről azonban szó 
sem lehet: „Ezek működésé-
hez az utolsó utáni pillanatig 
ragaszkodni fogunk. Ha elfogy a 
fűtésre, világításra szánt forrás, 
kis túlzással a villanyórához 
láncoljuk magunkat.” Tetlák Örs 
szerint ugyanígy, végső erejükig 
ragaszkodni fognak az intézmé-
nyi munkatársakhoz is, ahogy 
eddig is, most is kiemelt szem-
pont, hogy ne érezzék veszély-
ben a munkahelyüket. „De még 
egyszer hangsúlyozom, kor-
mányzati beavatkozás nélkül a 
helyzet nem csak Érden, ország-
szerte is szinte kilátástalan.”

A nehéz helyzet ellenére Érd 
igyekszik növelni a leginkább 

rászoruló családok rezsi- és 
tűzifa-támogatását. Tavaly, a 
fűtési időszakban több mint 300 
család kért segítséget az ön-
kormányzattól. Idén ennél jóval 
több kérelemre számítanak, de 
igyekeznek segíteni, a háztar-
tásonként adható támogatási 
keretet is emelni tervezik. 

Napfény otthonok

Az emelkedő árakat Érd magán 
vagy egyházi fenntartású idősott-
honai is nehezen gazdálkodják 
ki. A Napfény Otthon Közhasznú 
Alapítvány a Kende utcában, az 
Árpád utcában és a Fő utcában 
is működtet egy-egy tagintéz-
ményt. Tóth Istvántól, az alapít-
vány igazgatójától megtudtuk, 
érdi otthonaik már most 20-25 
százalékos rezsinövekedéssel 
néznek szembe. Október elsejé-
től pedig ennél is sokkal többel, 
mert a gázszolgáltatás díja 15-szö-
rösére ugrik, amit januártól az 
áramé is követ. Tóth szerint így 
az sem kizárt, hogy a rezsiköltség 
200 százalékkal drágul majd az 
érdi intézményekben.

Minderre részleges megoldás 
lehetne az épületek napelemmel 
való ellátása, de az igazgató úgy 
látja, ehhez már sehol sem talál-
nak elérhető pályázatot. Marad 
tehát a spórolás: az otthonok-
ban 24 fokról 21-re csökkentik 

a hőmérsékletet, és várhatóan 
elhalasztanak több programot, 
rendezvényt is a fűtési szezon 
folyamán. Bár magánfenntartá-
sú intézményhálózatról beszé-
lünk, a gondozási díjakat itt is 
csak a nyugdíjak függvényében 
emelhetik. A Napfény ottho-
nokban idén ezért 10 százalékos 
díjemelés volt, ami közel sem 
fedezi a dráguló energiaszolgál-
tatást. Tóth István az Érdi Újság 
kérdésére hozzátette: amíg 
lehet, igyekeznek elkerülni a dol-
gozók elbocsátását, ám ha nem 
kapnak időben állami segítséget, 
erre is sor kerülhet. 

A sütit is maguk készítik

Biztosan nem lesz elbocsátás 
azonban a Szent József Idősek 
Otthonában, már csak azért 
sem, mert eddig munkaerő-
hiánnyal küzdöttek – tudtuk 
meg Kövér Mária intézmény-
vezetőtől. Az otthonban nem 
terveznek áremeléseket, sőt, a 
betervezett kulturális progra-
mokat is igyekeznek megtartani, 
mert a Covid-karanténok alatt 
megtanulták, a testi egészség 
mellett mennyire fontos a lakók 
mentális épségének megőr-
zése. Az otthon most egyházi 
fenntartójával, a Betegápoló 
Irgalmasrenddel egyeztet a 
további működés feltételeiről, 
és háztáji praktikákkal igyekez-
nek spórolni kiadásaikon: a nem 
használt elektromos készülé-
keket kihúzzák vagy kikapcsol-
ják, élelmiszerből igyekeznek 
akciósat, olcsóbbat vásárolni 
úgy, hogy közben megőrizzék az 
étkeztetés színvonalát is. „Saját 
konyhánk van az otthonban, 
ahol sütit sütünk, savanyúságot 
készítünk, ezzel is sokat lehet 
megtakarítani” – mondta Kövér 
Mária, elismerve: az árrobbanás 
minden törekvésük ellenére 
nagy kihívást jelent számukra.

Koncz Tamás

Intézmények zárhatnak be Érden  
a brutális rezsinövekedés miatt
A kulturális és sportközpontok ideiglenes bezárása 
vészmegoldás lehet, az óvodákat, idősotthonokat vi-
szont az utolsó utáni pillanatig védelmezzük – mondta 
lapunknak Tetlák Örs, Érd alpolgármestere. Az elszálló 
rezsiárak a magánfenntartású idősotthonokat is nehéz 
helyzetbe hozták.
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Mielőtt a számlarészletezőn szereplő 
adatokat értelmeznénk, fontos eldönteni, 
hogy állandó összegű, havi részszámlát, 
azaz átalányt fizetünk, vagy a tényleges 
fogyasztás alapján kapjuk az elszámoló 
számlát. A két elszámolási forma külön-
bözősége ugyanis félreértésekre adhat 
okot. Ha minden hónapban bediktáljuk 
az elhasznált köbméter mennyiségét 
– vagyis tényleges fogyasztás alapján 
fizetünk –, akkor minden hónapban 
elszámoló számlát kapunk. Amennyiben 
átalányt fizetünk, akkor egy évben csak 
egyszer kapunk elszámoló számlát, és 
havi rendszerességgel a részszámlát kell 
befizetni. Ebben az esetben – az előző év-
ben elhasznált gáz mennyisége, valamint 
az elmúlt 20 év időjárásának figyelembe-
vételével – a szolgáltató ajánlja meg az 
aktuális havi részszámla értékét. 

A felhasználó az éves elszámolási idő-
szakon belül egy alkalommal, a felhasz-
nálási helyére vonatkozó éves elszámoló 
számla kiállítását követő 30 napon belül 
kérheti a számlázás módjának (egyen-
letes részszámlázás, hőmérsékletfüggő 
részszámlázás vagy a felhasználó általi 
mérőállásközlés alapján történő szám-
lázás) módosítását, ettől eltérni csak 
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
hozzájárulása esetén lehet.

Mi bújik meg a részletekben?

Lássuk a számlarészletezőt. A leolva-
sás módja (LM) lehet: Leol – leolvasás 
elosztói engedélyes által; Becs – becsült; 
Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói 
ellenőrzés. A szolgáltatóknak fel kell tün-
tetnie a korrekciós tényező értékét is. A 
háztartási alapdíj fogyasztástól függetle-
nül fizetendő, minden hónapban ugyan-
annyiba kerül. A korrekciós tényezőben 
azt tüntetik fel, hogy a gáz térfogata a 
hőmérséklettel és a légköri nyomással 
változik. Ezért az egységes elszámolás 
érdekében a gázmérőn leolvasott, üzemi 
állapotú gázmennyiséget gáztechnikai 

normálállapotra számítják át a négy 
tizedes pontossággal meghatározott 
korrekciós tényező alkalmazásával. Elszá-
moló számla esetén a korrekciós tényező 
értéke az aktuálisan elszámolt időszak 
napi tényértékeinek átlaga.  

A számlán szerepel a fűtőérték, amely 
33-35 MJ (megajoule)/m3 közötti értéket 
tartalmaz (Érden ez az érték a mostani 
számlákon 34,76 MJ/m3). A részszámla 
szolgáltatás megnevezése rovatban a 
részérték sorban található, hogy az adott 
számla mely szolgáltatási időszakra – itt 
egy tól-ig dátum szerepel – vonatkozik. A 
következő, elszámolt mennyiség rovat-
ban a köbméterben megadott aktuális 
havi fogyasztás szerepel, közvetlenül 
mellette pedig a korrekciós tényezőre 
vonatkozó adatot közlik.

A számla két tételből, gázdíjból és 
alapdíjból áll, de ha jogosultak vagyunk 
gázártámogatásra, akkor harmadik 
tételként ez is szerepelhet a szolgáltatá-
sok között. A fűtőérték mellett található 
elszámolt hő mennyisége rovatban az 
adott időszakban elhasznált MJ értéket 

olvashatjuk. Ezt az összeget úgy kapjuk 
meg, hogy a köbméterben elszámolt 
mennyiséget megszorozzuk a fűtőérték-
kel. Az így kapott számot be kell szorozni 
a számlában található egységár alatti 
számmal – ami azt mutatja, hogy mennyi-
ben kerül egy MJ hő –, így megkapjuk a 
fizetendő gázdíj nettó értékét.

A földgázfogyasztás árkategóriák 
szerinti tételsorban az I. és II. árkategó-
riában összesen elszámolt hőmennyiség 
összege (kivéve a fogyasztói közössé-
geket) szerepel. A 20 m3/h alatti egyedi 
gázmérővel rendelkező ügyfelek számá-

ra két árkategória van: az I. árkategóri-
ához alacsonyabb, a II.-hoz magasabb 
egységár tartozik. Az I. árkategóriás 
gázárral elszámolható mennyiség (a 
nagycsaládos-kedvezményben foglaltak-
tól eltekintve) felhasználási helyenként 
és naptári évenként 41.040 MJ, kb. 1200 
m3 lehet. Efölött a II. árkategória díjsza-
bása lép érvénybe. Az éves elszámoló 
számlán a két leolvasás közötti időszak 
számított átlagos fűtőértékével számol 
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
Az elszámolt időszakban fogyasztott 
hőmennyiséget (MJ) az elfogyasztott 
köbméterek (induló és záró mérőállás 
különbsége), a korrekciós tényező és 
a fűtőérték szorzata adja. A díjazás Ft/
MJ árak szerint az elfogyasztott hő-
mennyiség alapján történik. A számla 
végösszegét a már említett biztonsági 

készletezési díj, a korrekciós tényező-
vel és a háztartási alapdíjjal kiegészítve 
kapjuk meg.

Ha nem értünk egyet

Ha nem értünk egyet a számla tartalmával, 
és nem tartjuk indokoltnak a végösszeget, 
kérhetjük a bemutatott számla helyesbí-
tését a számlát kiállítótól, aki köteles a 
kifogást megvizsgálni. A vizsgálat eredmé-
nyéről a fogyasztót legkésőbb a kifogás 
kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban kell értesíteni, olvasható az 
Energiaklub honlapján. A helyesbítés iránti 
kérelem miatt csak akkor lehet elodázni 
a számla befizetésének határidejét, ha a 
kifogásolt számla végösszege több mint 
az előző év azonos időszakára vetített díj 
kétszerese. A kérelemnek csak ebben az 
esetben van halasztó hatálya a számla ki-
egyenlítésére. A számlákat tehát érdemes 
mindig megőrizni, ha ezt nem tettük meg, 
a gázszolgáltató ügyfélszolgálatán kérjünk 
felvilágosítást a korábbi számlákról.

Ha a fogyasztót 
visszatérítés illeti 
meg, a szolgálta-

tónak kötelessége az össze-
get visszatéríteni (átutalni) a 
bejelentés érdemi elbírálásá-
tól számított nyolc napon 
belül. A panasz elbírálásának 
határideje a kézhezvételtől 
számított 15 nap. 

Végül, érdemes olyan fizetési módot 
választanunk, hogy a folyószámlánkról 
nem emelik le automatikusan az összeget, 
illetve limitálhatjuk a számláról levehető 
összeget, hívja fel a figyelmet az Energia-
klub. Így legalább megvan az esélyünk 
arra, hogy ha valami hibát, rendellenes-
séget fedezünk fel a számlában, vagy 
túlszámlázás történik, éljünk a reklamáció 
lehetőségével, mielőtt a kifizetés megtör-
ténne. A tapasztalat szerint a gázszolgálta-
tó ügyfélszolgálatán bizalommal fordul-
hatunk az ügyintézőkhöz, mert nyitottak, 
készségesek a probléma megoldásában.

H. Gy.

Fejtsük meg együtt a gázszámlát
Valamennyi családban komoly fejtörést okoz az új rezsiszámla ér-
telmezése. Különösen a gázszámláé, amelyen a korábbiaknál jóval 
nagyobb végösszeg szerepel. Utánajártunk, hogyan lehet a számlán 
szereplő adatokat értelmezni, és mit tehetünk, ha nem értünk egyet 
a számla értékével.

Minden napra jut egy csőtörés 
Érden, és a helyreállítás ideje 
alatt nincs víz az érintett terü-
leten. Kell-e ilyenkor ivóvizet 
biztosítania az ÉTV-nek? Utána-
jártunk.

Érden átlagosan napi egy csőtörés van. 
Hogy ez sok vagy kevés egy ekkora 
városban? Ha azt nézzük, hogy mekkora 
a vízhálózat, és hány embert szolgál ki, 
akár legyinthetünk is rá – mi az az egy 
cső?! –, de inkább ne tegyük. Egy-egy 
ilyen hiba elhárítása egyrészt tetemes ösz-
szegbe kerül (gondoljunk arra, hogy akár 
aszfaltot is kell bontani, így a helyreállítás 
sem olcsó), másrészt sok lakó szenved at-
tól, hogy órákig nincs az otthonukban víz 

– és ez fokozottan igaz a nyári időszakra. 
Az augusztus végi hőségben a városköz-
pontban volt csőtörés, aminek az egyik 
helyi közösségi portálon is híre ment, és 
voltak olyan hozzászólók, akik a lajtos 
kocsit hiányolták, feltéve a kérdést: miért 
nem szállít az ÉTV ivóvizet az érintett 
utcák lakóinak.

Megkerestük az ÉTV ügyvezető igaz-
gatóját, Lanku Ildikót, aki elmondta: ha 
szakembereik úgy látják, hogy a helyre-
állítást hat órán belül el tudják végezni, 
a vonatkozó jogszabály szerint nem 
kell ivóvizet biztosítaniuk. „A kollégák a 
helyszínen, a problémát látva meg tudják 
ítélni, mennyi időbe telik majd a javítás. 
Persze, volt olyan eset is – az Alsóvöl-
gyi úton történt –, hogy hat órán belül 
elkészültek, ám amikor visszaengedték a 
vezetékbe az ivóvizet, kiderült, hogy pár 

méterrel feljebb is eltört egy csőszakasz. 
Így a javítás túlnyúlt a hatórás időszakon, 
és lajtos kocsival vittünk ki ivóvizet az 
érintett területre” – mondta Lanku Ildikó, 
akitől megtudtuk azt is: ha látják, hogy 
több mint hat órát vesz igénybe a helyre-
állítás, automatikusan kiviszik az ivóvizet, 
a lakóknak nem kell igényelniük. 

„Ez egyébként nem gyakori, általában 
három és négy óra között szokott lenni a 
hibaelhárítás időtartama” – tette hozzá 
az ügyvezető igazgató. 

Nem a városközponti volt az egyetlen 
nagy nyár végi csőtörés: a Diósdi úton 
is voltak problémák, ráadásul ott még 
a szennyvízcsatorna is eldugult, így az 
ÉTCS embereinek is ki kellett szállniuk. 
Hogy miért van naponta egy csőtö-
rés Érden, arra egyébként nem nehéz 
válaszolni: mert nincs elegendő forrás 

az elavult csövek cseréjére. Korábban 
már megírtuk: az utóbbi esztendőkben 
évente átlagosan 30-40 millió forintot 
tudtak erre fordítani Érden, ami (a 100 
milliméter átmérőjű csöveket nézve) 
kevesebb, mint egy kilométer gerincve-
zeték cseréjére elegendő, így a felújítási 
források a legrosszabb csőszakaszok 
cseréjére mennek el. Nagyobb lélegzetű 
felújítás utoljára 2013-ban volt Érden, 
amikor a város az ÉTV szakmai segítsé-
gét igénybe véve nyert el 1,5 milliárd 
forintot a Svájci Alap pályázatán az 
ivóvízrendszer korszerűsítésére. Ebből 
az összegből 600 milliméteres, illetve 
100-200 milliméteres fő-, illetve gerincve-
zetéket rekonstruáltak, megújították az 
üzemirányítási rendszert, és lecseréltek 
bizonyos berendezéseket. Az érintett 
szakaszokon nullára csökkent a csőtö-
rések, üzemzavarok száma, ám 2013 óta 
nem volt lehetőség az elavult csőszaka-
szok nagyobb mértékű cseréjére.

Á.K.  
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Mikor jön a lajtos kocsi?
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A Szepes Gyula Művelődési 
Központ „Idősen, aktívan Érden” 
ingyenes idősügyi programso-
rozata az alábbi eseményekkel 
várja az érdi 65 év felettieket.

  Gyaloglóklubba invitáljuk a mozogni 
vágyó időseket. Szeptember 14-én a 
LevenDuna tanösvény 2. szakaszát 
járhatják végig az érdeklődők, találkozó 
9.15-kor a 732-733-as busz Esztergályos 
utcai megállójában.

  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 
fogásokat, és a hétköznapokban is 
hasznos egészségügyi ismeretekre 
tehetnek szert. A tanfolyam szeptember 
15-én és 19-én 13.00–16.00 között kerül 
megrendezésre a Szepesben, a részvétel-
hez előzetes regisztráció szükséges a 
23-365-490/112-es telefonszámon vagy a 
szucs.agnes@szepesmk.hu e-mail-címen.

  Népszerű operettdallamok csendülnek 
fel a Szepes falai között szeptember 20-án 
14.30-tól, amikor a Fedák Sári Színház 
művészei várják a műfaj szerelmeseit!

  Alzheimer-világnap – szeptember 21. A 
világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az 
Alzheimer-kór és más demenciák terjedé-
sének veszélyére, a tévhitek eloszlatásá-

nak szükségességére, a betegséggel élők 
körülményeinek javítására.

Az időseket érintő megbetegedések 
egyik legrejtélyesebbje az Alzheimer-
kór, amely az időskori demencia leggya-
koribb oka. Ez egy visszafordíthatatlan, 
az idő múlásával egyre súlyosbodó agyi 
megbetegedés, amely során egyre rom-
lik a beteg memóriája és gondolkodási 
képessége egészen addig, míg a minden-
napi élet egyszerű feladatait sem képes 
már elvégezni. A Nemzetközi Alzheimer 
Társaság adatai szerint 3 másodpercen-
ként szedi áldozatait a betegség a vilá-
gon, és több mint 50 millió ember él de-
menciával. A trendek alapján ez a szám 
2030-ra eléri majd a 82 milliót, 2050-re 
pedig a 152 milliót. Magyarországon 250-
300 ezer ember szenved demenciában, 
melynek előfordulási gyakorisága az 
életkorral nő.

A világnap alkalmából az Alzheimer című 
magyar dokumentumfilmet vetítjük le, 
utána beszélgetést hallhatnak az alkotók-
kal és dr. Menyhárt Miklóssal, a magyar-
országi Alzheimer Kávézók atyjával. Az 
előadás egyben nyitórendezvénye az érdi 
Demencia Kávézó programsorozatnak is.

Időpont: 2022. szeptember 21. 14.00 –
Szepes Gyula Művelődési Központ, Alsó 
utca 9. 

  Folytatódnak a senior gerincjóga-foglal-
kozások is! Szerdánként 10 órától a 
szociális Gondozó Központban (Topoly 
utca 2.), csütörtökönként 10 órától pedig a 
Szepesben vehetnek részt az órákon az 
érdeklődő idősek.

Alzheimer-világnap

Virágzó érdi porta 2022
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 
Foglalkozások 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 
Foglalkozások időpontja: kéthetente 
hétfőn 15.00, Érdligeti Általános Iskola

5. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 
Elérhetőség: Kónya János vezető, 20-
584-5922, konya.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 időpontja: 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 ked-
den 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.mama2020@gmail.com 
Foglalkozások időpontja: kéthetente 
szerdán 14.00, Mária utca 22.

11. Volán Nyugdíjas Klub 
Elérhetőség: Pépp Gábor vezető,  
30-933-0074, peppgabor@busztura.hu 
Foglalkozások időpontja: minden hónap 
utolsó csütörtök 14.00, Szepes Gyula MK

NYUGDÍJAS KLUBOK ÉRDEN

Helyreigazítás:
Szeptember 6-i számunkban a Volán nyugdíjas-
klub elérhetőségeként egykori vezetője,  
a nemrég elhunyt Lukács András nevét adtuk 
meg. A tévedéséért elnézést kérünk. 

Az Érdi Kertbarát Kör célja, hogy felhívja 
az emberek figyelmét arra, milyen lehető-
ségeket rejt, ha valakinek kertje van. Ezzel 
a szándékkal hívták életre még sok-sok 
évvel ezelőtt a terménybemutatót is, ahol 
az egyesület tagjai állítják ki a kertjükben 
megtermelt mindenféle növényeket.

A terménykiállításon adták át a Virágzó 
érdi porta díjakat.

Az elismerésnek több kategóriája léte-
zik, például a Bőtermő érdi konyhakert, a 
Legszebb érdi utcafront vagy a Legszebb 
érdi erkély, terasz. Az idei győztesek név-
sorát itt olvashatják.

Megtartotta 
hagyományos, 
éves termény-
kiállítását az 
Érdi Kertbarát 
Kör, ahol a 
Virágzó érdi 
porta díjakat is 
átadták.

A Virágzó érdi porta díj
1. helyezett: Horváthné Soós Renáta
2. helyezett: Vasvári Erzsébet
3. helyezett: Hollósi Béláné

A Bőtermő érdi konyhakert díj 
1. helyezett: Hugyák Sándor
2. helyezett: Antunovits Antalné
3. helyezett: Greksza Jolán

A Legszebb érdi utcafronttal 
rendelkező ingatlanok díj

1. helyezett: Magos Istvánné
2. helyezett: a Citromfa lakópark
3. helyezett: Greksza Jolán

A legszebb érdi erkély, terasz díj
1. helyezett: Prága Ildikó
2. helyezett: Antunovits Antalné
3. helyezett: a Citromfa lakópark

Balról jobbra: Greksza Jolán, Hugyák Sándor 
és Horváthné Soós Renáta
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Sokan látták vagy csak hallottak az 
esetről, de szinte mindenki másképpen 
emlékszik. Mégis, ha valaki, akkor azok 
az emberek talán közelebb járnak az iga-
zsághoz, akik közvetlen érintettjei voltak 
a szerencsétlenségnek. 

Az eset körülményeit örök időkre 
titkosították, voltak, akikkel titoktartási 
nyilatkozatot is aláírattak. Az érintettek a 
rendszerváltozásig útlevelet nem kaptak, 
megfigyelés alatt álltak. A temetési érte-
sítőre nem írhatták rá, hogy az áldozat 
tragikus hirtelenséggel hunyt el. A szov-
jetek igyekeztek kárpótolni az özvegyet 
életjáradékkal, de hogy valójában mennyi 
kártérítést és kinek fizettek ki, azt homály 
fedi.

Bedics Gábornak valaki telefonált, hogy 
menjen haza, mert egy repülő belecsapó-
dott a házukba, édesanyját a robbanás 
méterekkel arrébb dobta, de szerencsére 
nem lett nagyobb baja. Amit nagyon fur-
csának tartott, hogy a biztosító emberei 
voltak az elsők, akik a helyszínre érkeztek, 
48 órát adtak a károsultaknak, hogy ösz-
szeírják, mi semmisült meg a balesetben. 

Spekker Géza sorkatona volt, a felette-
se szólt, hogy menjen haza, mert ott van 
rá most nagyobb szükség. Ennél többet 
nem mondtak, el lehet képzelni, milyen 
lelkiállapotban tette meg az utat Váctól 
Érdig, amikor végül meglátta, hogy a há-
zuk, bútoraik, ruháik mind megsemmisül-

tek, csupán egy Sokol rádió és egy Zsiguli 
maradt. A felesége a munkahelyén csak 
egy cetlit hagyott: „A házunkra zuhant 
egy repülő, majd jövök…” 

Hivatalosan semmit nem lehetett tud-
ni, de valószínű, hogy a pilóták a Duna 
fölött megszabadultak a rakománytól és 
a kerozintól, a gép üres tankkal csapó-
dott be, hiszen ha üzemanyag is lett 
volna benne, sokkal nagyobb terület 
semmisült volna meg, vélhetően sokkal 
több áldozattal. Van, aki azt mondja, 

hálával tartozik a két pilótának, hogy 
ennyivel megúszta a város.

Balkovicz Gézáné a férjét vesztette el, 
aki épp virágért ment volna, hogy felkö-
szöntse a születésnapos leányát, de a 
légnyomás egy idősebb asszonnyal együtt 
a kerítésre préselte őket. A felismerhetet-
lenségig összeégtek. 

A két katapultáló pilóta túlélte a zu-
hanást. Éppen Balkovicz Gézáné mellett 
álltak meg, aki bár beszélni nem tudott 
oroszul, annyit 14 év tanulás után meg-
értett, hogy egyikük attól félt, őt okolják 
majd a balesetért, a másik meg igyekezett 
megnyugtatni őt.

Egy hatalmas, csapatszálltó katonai he-
likopter sokáig körözött a helyszín fölött, 
de akkora volt a füst, hogy nem tudott le-
szállni. Tűzoltók, szovjet katonai járművek 
és katonák érkeztek egymás után. 

Paule Ervin kezdő tűzoltóként meg-
döbbenve látta, hogy egy gazdasági 
épület ketrecében a baromfik szénné 

égve állnak egymás mellett, annyi idejük 
sem maradt, hogy szerte röppenjenek. 
Miközben a romokat takarították, ő egy 
női lábfejet talált, ami érthető módon az 
előző esetnél is jobban megrázta. Amikor 
elült a füst, egy darus szovjet teherautó 
érkezett, ami kiemelte a repülő roncsát. 
A szovjet katonák csatasorba álltak, 
és centiméterről centiméterre haladva 
átvizsgálták a törmeléket, minden apró 
tárgyat, csavart, alkatrészt földobáltak a 
teherautó platójára.

A szemtanúk a kisfilmben elmondják, 
hogy a közel negyven éve történt tragé-
dia a mai napig élénken él bennük, meg-
változtatta az életüket. Van, aki hamarabb 
feldolgozta, de feledni ő sem tudja.

Akit érdekel az 1944–91-es évek szovjet 
légierejének története, annak érdemes 
ellátogatnia Berekfürdőre, ahol 2011-
ben állandó kiállítást hoztak létre. Itt 
nemcsak repülőgépeket, alkatrészeket, 
felszereléseket, titkos filmfelvételeket 
lehet megnézni, hanem történeteket is 
hallhatnak az érdeklődők. Vándor Károly 
repüléstörténész szerint több változata 
is van az Érdre zuhant MiG–21-es tör-
ténetének. A szovjet álláspont szerint 
fölszállás után a hajtómű beszippantott 
egy madarat, ezért leállt, majd a pilóták 
katapultáltak. A jelenlevő magyar katonai 
szakemberek arra emlékeznek, hogy 
már felszállás előtt lehetett valami gond, 
mert a gép félreállt egy időre, mintha várt 
volna valamire, maga elé engedett több 
repülőt, majd utánuk fölszállt. 

A jegyzőkönyvek titkosak, a valódi 
okot kideríteni valószínűleg lehetetlen. A 
történész megjegyezte, feltehetően több 
baleset is történt, ám az érdi volt az első, 
amely – rövid hírben ugyan – de megje-
lent a sajtóban. 1986–87-ben már több 
száz lezuhant gépről tud a krónika. 

b.cs.

„A házunkra zuhant  
egy repülő, majd jövök…”
1985. április 22-én 9 óra 10 perckor Érden a Duna utcában két házra 
zuhant egy szovjet vadászrepülő, a tököli 515. vadászrepülő ezred 
MiG–21bis gépe. A mai napig foglalkoztatja az érdieket, hogy mi és 
főként hogyan történt. Az eset körülményeit az „idők végezetéig” 
titkosították, de az ÉrdMost filmes stábja felkutatta azokat, akik 
anno részt vettek a mentésben, akik a házukat és családtagjukat 
veszítették el a tragédiában, és megpróbálta rekonstruálni az ese-
ményeket. 
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Jövőre lesz negyven éve, hogy 
az Érd és Környéke Horgász 
Egyesület az érdi horgászok 
érdekeit képviseli. Berényi And-
rásnét Zsókát 2019-ben válasz-
tották meg elnöknek, őt faggat-
tuk az egyesület életéről.

Az elnöknő célul tűzte ki, hogy az egyesü-
let korösszetételén mindenképpen javíta-
ni szeretne. Az ezeregyszáz fő több mint 
fele nyugdíjas, ugyanakkor egyre több 
középkorú és gyerek lép be az egyesület-
be. Országos jelenség, hogy a horgászat 
népszerűsége az utóbbi három-négy 
évben jelentősen megnőtt, különösen a 
pandémia időszakában vált az országban 
a vízpart kedvelt időtöltéssé, mivel ez 
volt az egyetlen megengedett szabad-
idős egyéni és családi program. A Magyar 
Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 
létszáma az elmúlt években 870 ezer főre 
emelkedett. Ekkora tagsággal más civil 
szervezet nem büszkélkedhet.

Az érdi horgászok leginkább a Duna 
vizét „faggatják”, de a százhalombattai 
és a tárnoki horgásztó partjain is gyakran 

megfordulnak. Aki távolabb szeretne hó-
dolni a hobbijának, az Szigetszentmiklós 
horgásztavaitól a Velencei-tóig is elutazik, 
mert mindenütt talál családi kikapcsoló-
dásra is alkalmas horgászhelyet. A meg-
rögzött horgász pedig járja az országot. 
Hogy ki merre járt, azt az év végi fogási 
naplók árulják el, amelyeket az egyesület-
nek kell leadni. 

Ami a saját kezelésű horgászvíz hiányát 
illeti, az elnök asszony elmondta, a városon 
belül nincs lehetőség horgásztó létesítésé-
re, mert az több milliárd forintba kerülne, 
és sok-sok engedélyt kellene beszerezni 
hozzá. Megépült ugyan a záportározó a 
Papi földeken, és van ígéret a polgármes-
teri hivataltól arra, hogy a horgászok is 
helyet kapnak ott. Az elnök asszony csak 
abban bízik, hogy Érd környékén lesz olyan 
horgásztó, aminek az üzemeltetésére pá-
lyázatot ír ki a MOHOSZ, amely pályázaton 
indulni fognak, és nyertesként esetleg 
befuthatnak.

Anyagi okai is vannak, hogy könnyebb a 
gazdálkodás saját horgász vízterület nél-
kül. Egy ilyen vízterület gondozása miatt 
jelentősen meg kellene emelni a tagdíjat, 
amit viszont évek óta nem emeltek. Az 
egyesület vezetése tíz főből áll, ők az 

adminisztratív munkát társadalmi munká-
ban végzik. A vízfelület hiánya nem okoz 
gondot, mert az egyesület ugyan a Pest 
megyei Horgász Szövetséghez tartozik, 
de a Fejér megyei Horgász Szövetséggel, 
amely a Duna érdi szakaszát is üzemelte-
ti, kiváló a kapcsolatuk. 

Az érdi horgászok az egyesület döm-
södi, tíz főt befogadó horgásztanyáját 
egész évben igénybe veszik. A ház saját 

stéggel a Kis-Duna partján áll, a bevételt 
elviszi a ház felújítása, karbantartása, re-
zsije. A tagdíjból az Emma utcai kis iroda 
bérleti díját is fedezni kell, és gondoskod-
ni kell az elavult eszközök felújításáról, 
cseréjéről is. A rezsiköltség növekedését 
nehéz lesz kigazdálkodni, mert eddig 
is minden forintnak meg volt a helye. 
Pályázati lehetőséget egyedül a polgár-
mesteri hivatal civil szervezetek számára 
kiírt támogatása jelent, de ez is csupán 
néhány százezer forintot hoz a konyhára. 
Az egyesület gazdálkodása a nehézségek 
ellenére stabil. 

Az egyesület immár hagyományosan 
minden évben meghirdeti tavasszal, a 
víz világnapjához kapcsolódóan a gyer-
mekrajzpályázatot, amelyen több tucat 
pályamunka közül választják ki a leg-
jobbakat. Bekapcsolódtak az országos 
mozgalomban meghirdetett „Tisztítsuk 
meg az országot” programba, és a vá-
rosi környezetvédelmi nap sikeréhez is 
hozzájárulnak. Júniusban rendezik meg 
a horgászversenyüket a környező hor-
gásztó egyikén, majd júliusban a családi 
napon is összegyűlnek a Duna partján. 
Nem maradhat el a karácsonyi halászlé-
főzés sem, idén is várják a város lakóit 
egy finom halászlé elfogyasztására. Az 
érdi horgászok fontos szereplői a város 
közéletének.

Hajtun György

A horgászat több mint hobbi

Az ÉrdMost stábjának 
filmjét, ami alapján ez 
az ismertető meg-
született, a QR-kód 
leolvasásával nézhetik 
meg.
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Meséljen a családjáról.

Édesapám a Volánnál volt osztályvezető, édesanyám 
orosházi, de Érden kapott szolgálati lakást mint óvónő. 
Ő alapította Parkvárosban a Bem téri óvodát. Édesapa 
elvégezte az első évet a Kertészeti Egyetemen. Évfo-
lyamelső volt, éppen a második évre ment beiratkozni, 
amikor életbe lépett a kuláktörvény. Elétettek egy pa-
pírt, ha aláírja, hogy a szüleivel nem tartja a kapcsolatot, 
akkor tovább járhat az egyetemre. 

Aláírta?

Nem írta alá. Már gimnazista voltam, amikor megtud-
tam. Nem volt ez beszédtéma a családban. Békés, 
nyugodt életük volt. Kérdeztem édesapát, hogy lehet 
az, hogy egy kisfiúnak az legyen az álma, hogy osztály-
vezető akar lenni egy vállalatnál? Azt én nem tartottam 
munkának 16-17 évesen. Akkor mesélte el, hogy borász 
szeretett volna lenni. Akkor azt mondtam, miért nem 
írtad alá, édesapa, úgysem követtek volna mindenhova, 
és tudtatok volna találkozni nagymamáékkal. Erre azt 

monda édesapám, hogy az nem úgy van. Ha nem szívvel-
lélekkel, meggyőződésből csinál valaki valamit, akkor 
inkább ne csinálja. Édesapám mondatai jókor jöttek, 
mert minden lényeges dolgot helyére tettek bennem.

Az ön eredeti szakmája sem a szobrászat.

Eredetileg fogtechnikus vagyok, mestervizsgát tettem, 
csináltam nap mint nap a műfogakat az emberek örömé-
re. Sokan megköszönték. Ebből élünk, és egy-egy pozitív 
visszajelzés nagyon jól tud esni. 

Mikor kezdett el szobrászkodni?

1994-ben tréfából csináltam egy kis széket. Ezt a kis 
szobrot elvittem egy farsangi bulira, ahol feltettem 
a kérdést, vajon tudok-e három percig egy széket a 
fejemen egyensúlyozni? Persze senki nem hitte el, hogy 
meg tudom csinálni. Akkor a pirinyó széket teátrálisan 
feltettem a homlokomra. Nagy volt a taps és a nevetés. 
Ez volt az első tárgy, ami elkészült, és tetszett minden-
kinek. Aztán jöttek a figurális szobrok, a kompozíciók, 
amikor az egyik szobor a másikkal párbeszédet folytat.

Amikor megvan az ötlet, lerajzolja, vázlatot készít?

Nem, én három dimenzióban lubickolok. Gondolom, a 
szakmám miatt van, mert a fogsor is háromdimenziós. 
Mondják, milyen picik ezek a szobrok. Igen, de ahhoz 
képest, amiket nap mint nap csinálok, azokhoz képest 
nagyok. Nekem a szakmám adta a struktúrát, a tech-
nikát, a technológiát, az anyagot, ami kobalt, króm, 
nikkel, molibdén, titán ötvözete. Mindegyik alkotóanyag 
hozzátesz valamit az egészhez. Van, amelyiktől rugal-

mas lesz, van, amelyiktől kemény, és van, amitől rideg. 
De csak pont annyira, amennyire kell. Nekem ezt persze 
tudnom kell. Kell lennie egy mögöttes gondolatnak, ami 
az egészre rányitja a figyelmünket. Egy köztéri szobortól 
el kell távolodni, hogy az egészet lássam és befogadjam. 
Tréfásan szoktam mondani, hogy mivel az én szobraim 
picik, közel kell hozzájuk hajolni, hogy értelmezni lehes-
sen őket. És ha már az ember odalép, odahajol, annyi 
időt áldoz rá, hogy a látvány által valamit megérezzen, 
akkor valami tényleg elindulhat benne. 

Könnyű volt szobrászként érvényesülni?

Édesapám sorsából láthatjuk, hogy nem mindig sikerül, 
amit az ember szeretne. Velem meg pont a fordítottja 
történt. Valami szerencse folytán én lettem – nagy szó 
– a kiválasztott, aki ezt csinálja, csinálhatja. Eleinte csak 
családon, baráti körön belül mutattam meg a szobrokat. 
Mindenkinek tetszettek. Aztán a szakma és a közönség 
is megismerte, befogadta. A bemutatkozást nagyon 
intimen kezeltem, hiszen a szobor én magam vagyok. 
Benne van a gondolatom, az érzelmem. Féltettem, 
nehogy prostituálódjanak, ne legyenek celebek ezek 
a szobrok. Mehettem volna a tévébe, ahol tréfásan 
beszélünk mindenféle butaságról, de mondtam, hogy 
ezek nem arról szólnak. Ugyanakkor szeretem a humort, 
az első szobrom is azért készült, hogy jókedvre derítse 
az embereket. Én a Jóistent nem csak arra kérem, hogy 
adjon ihletet vagy lehetőséget, hanem főleg arra, hogy 
vegyem észre, amikor jön. Akkor tudok párbeszédbe, 
vagy közös nevezőre kerülni az alkotással. Nálam az 
alkotás címe mindig nagyon fontos, ha nincs címe, ha 
nincs meg az érzés, amiből kiindul, akkor el se készülhet.

A szobrocskák kicsi márványtalapzaton állnak, amik 
nemcsak dekoratívak, de gondolom, sokat hozzá is 
tesznek a mondanivalóhoz.

Ennek is érdekes története van. Édesapám Siklóstól pár 
kilométerre, a horvát határhoz közeli kis faluból szár-
mazik. Ott, ahol nagypapáméknak szőlője, barackosa, 
présháza volt, a Tenkes-hegyen találtak márványt. A 
telkük nagy részét kisajátították, mert márványfeldol-
gozó üzemet építettek oda. Megindult a kitermelés, lett 
egy meddőhányó. A robbantásból mindenféle girbe-gur-
ba kövek keletkeztek, amik senkinek sem kelletek. Én 
vettem belőlük, itthon megcsiszoltam őket, ezek lettek 
a talapzatok. Az aljukra bőrdíszműves tesz bőrt, így nem 
karcolja az íróasztalt. Azt szoktam mondani, hogy ez 
„íróasztal-szobrászat”. A szobor újdonság, a márvány 
pedig egy régi kor lenyomata. Egy mozaik szót szoktam 
ráírni a márványokra: MIND, ami annyit tesz, minden 
Isten nagyobb dicsőségére. Ahogy mondani szoktuk: jó 
kérni, és ha azt meg is köszöni az ember, akkor sűrűb-
ben kapja. Hogy velem ez megtörtént, hogy ezek a szob-
rok létrejöhettek, ott valaminek kell lenni. Nem hiszem, 
hogy én lennék olyan ügyes, bölcs és okos. 

Két éve az Érdi Művészeti-díjjal ismerte el a város 
képviselő-testülete. Időközben nyugdíjba ment, most 
több idő marad az alkotásra?

Az a díj nagyon fontos számomra. Kaptam én már orszá-
gos kitüntetést is, de amikor a saját városom értékeli a 
munkámat, az nagyon jólesik. Hogy mennyit dolgozom, 
nagyon változó. Most éppen kevesebbet. Nemrég volt 
az érdi kiállításom, volt tárlatvezetés, amire eljöttek 
a Móra Ferenc Speciális Iskolából meg a Csengettyű 
együttes a Habilitációs Központból. Nagyon érdekes, 
hogy ők hogyan értelmezik a szobraimat. Szívügyem 
eljuttatni hozzájuk a kultúrának ezt a szeletét. A saját 
epigonom nem akarok lenni, hogy ismételjem azt, amit 
már csináltam. Most inkább pihenek egy picit, tölteke-
zek, nyaralok, élvezem a nyugdíjat. 

Bartos Csilla

„Íróasztal-szobrászat”
Ilka Gábor alig pár centiméteres, miniatűr 
szobrokat készít. Végtelenül szerény, derűs 
ember. Azt mondja, édesapjának a tartást, 
az erkölcsi értékrend melletti kiállást, édes-
anyjának a sok-sok mesén keresztül a képi 
látásmódot köszönheti. Hogy milyen öröm 
vele beszélgetni, ebbe avatom be olvasóimat. 

Ilka Gábor 1956. március 24-én született Budapesten. 
Eredeti szakmája fogtechnikus. 1994 óta készíti miniatűr 
szobrait speciális technikával. 2000-ben részt vett az 
Amator Artium Pest megyei megmérettetésén, majd a Pesti 
Vigadóban. A 2006-ban megrendezett XIX. Amator Artiumon 
már fődíjban részesült. Számos hazai egyéni és csoportos 
kiállítás résztvevője, többek között Budapesten, Érden, 
Tatán, Egerben, Komlón, Pécsett, Debrecenben, de kiállított 
Németországban, Rómában, Párizsban is. A Moziünnep és a 
szegedi Virágkötő Európa-kupa fődíjait ő alkotta.

Névjegy
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Hogyan van jelen a zene az életében? Mikor, mennyit, 
hogyan, mit hallgat? Tanult zenét? 

Imádom a zenét, és tanultam is hegedülni. A tanári 
hangversenyek voltak az első koncertélményeim, még 
Tótkomlóson. A tanári zenekar karmestere mesélt a 
közönségnek a zeneszerzőről, a művekről, nagy kedvcsi-
náló, igazi zenepedagógus volt. Gimnazista koromban 
sokat jártam színházba, Szegeden akkor volt az opera 
fénykora, a hatvanas évek végétől, nagy élmény volt 
látni a híres énekeseket. Vaszy Viktor, a Ferencsik-kali-
berű művész volt a karmester és a zenei igazgató. Mióta 
Budapesten élek, legtöbbet a Zeneakadémiára és a 
Müpába járok koncertekre.

Tehát akkor „klasszikuszene-fogyasztó”?

Leginkább igen, de mindenevő vagyok. Szeretem a jazzt, 
de mondjuk a slágereket, sőt, a háború előtti kuplékat is. 
Régebben voltak házibulik, ahol ilyesmiket még énekel-
tünk is. A jazz és az irodalom párbeszéde sem új élmény 
nekem. Dés László jó néhány éve kitalált egy olyan irodal-
mi estet, ahol az Esterházy Péter, Spiró György, Parti Nagy 
Lajos és jómagam alkotta kvartett felolvasott a szövege-
iből, Dés triója pedig improvizált hozzá. Ezt még a Pesti 
Színházban kezdtük el, aztán a Katona József Színházban 
folytattuk – ma már sajnos Esterházy nélkül, de tőle is 
mindig fölolvasunk.

Nem kellene egy slammer az irodalmi csapatba?

Ha a fiamra céloz, ő idestova 25 éve rappel, hiphoppal, 
slammeléssel kezdte, aztán verseket kezdett írni, és 
azokat máig is zenei kísérettel adja elő. A zene időnként 
beúszik a szövegek alá, van, mikor együtt szól, máskor 
csak a zene van vagy csak a vers. Egy közös fellépésünk 
is volt, amikor Péter fiammal mindketten felolvastunk, és 
Désék muzsikáltak.

Ezek, ha jól tudom, dramaturgiailag jól előkészített 
produkciók. Ilyen volt most a Harcsa Veronikával 
közös est is?

Dés nemcsak a szaxofont fújta és zongorázott, hanem 
ő volt a zenei rendező, a dramaturg, sőt a konferanszié 
is, az improvizációt tehát alapos felkészülés előzte meg. 
Harcsa Veronikával is gondosan fölkészültünk – már csak 
azért is, mert először dolgoztunk együtt. Kölcsönösen 
elküldtük egymásnak elképzeléseinket, ő elkérte a fölol-
vasandó szövegemet (Apfelbaum – Nagyvárad, Berlin c. 
verses regényemből választottam részletet), megtervez-
te hozzá az ő különleges énekes jazzmuzsikáját, bejelölte, 
mikor mivel fog ő következni, végül pedig ezt élőben is el-
próbáltuk. Rendkívül fölkészült, igényes föllépő partnert 
ismertem meg benne.  

Mennyire tud a zene visszahatni az írásra vagy arra, 
ami ilyenkor a színpadon történik? 

Nemcsak a színpadon történik meg a kölcsönhatás. Ha 
megnézzük, hogy a muzsikusok – akár a komolyzene, a 
jazz vagy egyéb kortárs műfajok képviselői – milyen iro-
dalmi alapanyaghoz nyúlnak, izgalmas dolgokat találunk. 
Amit legutóbb hallottam: Tandori verseire Kurtág György 
írt énekszólókat, más kortárs zeneszerzőkre Petri vagy 
Parti Nagy Lajos hatott, Darvas Ferenc dalainak szövegét 
Várady Szabolcs írja, és sorolhatnám. Presser Gábornak 
volt egy gyönyörű gesztusa: Esterházy Péter utolsó előtti 
könyvét, A bűnös címűt úgy olvassa-énekli végig, magát 
kísérve zongorán, hogy abból egy egészen különleges mű 
és megrendítő tiszteletadás születik meg. 

Regényeiben a személyes élet- és családtörténetek 
mögött mindig valamilyen társadalmi kataklizmát 
ábrázol. Szociológiailag érdekli valami, és keres 

hozzá egy jó sztorit, vagy fordítva: rátalál egy erős 
történetre, és azt kontextusba helyezi?

Hallottam olyan alkotói tervekről, elhatározásokról, ame-
lyek abból indulnak ki, hogy van egy társadalmi problé-
ma – mint mondjuk a kirekesztés, az abuzálás, valamely 
betegség vagy pl. az eutanázia –, és akkor erről írjunk egy 
regényt. Ez is lehet egy derék módszer, de engem az ilyes-
mi nem indít be. Szoktam azon gondolkodni, hogy most 
milyen probléma aktuális, vagy ellenkezőleg, mi számít 
lerágott csontnak, de csak mellékesen. Az mozdít meg, 
ha valamit nem tudok, nem értek, ha valami izgat vagy 
nyugtalanít, és nem látok a mélyére. 

Ilyen lehetett a kunmadarasi pogrom története, ami-
ből az Egy piaci nap című regénye született?

Igen, de hogy regény legyen belőle, még az is kell, hogy 
megtaláljam hozzá a formát. Mert írni csak úgy lehet, ha 
már látom, hogy a történetből dráma lesz vagy regény, és 
ha az utóbbi, akkor egy belső monológ fut végig benne, 
vagy sokszereplős történetté szélesedik, aminek van egy 
láthatatlan elbeszélője, esetleg az egyik szereplő lesz a 
történetmesélő, vagy ezen több szereplő is osztozik – 
ezeket a kérdéseket az elején el kell dönteni. Azután azt 
is, hogy mi az, amit a szereplők által megélve láttatunk, 
és mi az, amit csak érzékeltetünk stb. A formakészletből 
való tudatos válogatás a mesterség fontos része. Majd 
amikor már megvannak a keretek, mondjuk eldöntöttem, 
hogy az lesz a legjobb, ha ez a nő beszél végig, akkor 
elkezdek beleköltözni a nő fejébe, és onnantól szabadon 
lehet engedni a fantáziát és az ötleteket. Persze érdemes 
nyitottnak maradni hatásokra, de ez nem az, amire azt 
szokták mondani, hogy „megszállja az ihlet az írót”. 

Azért van valamilyen szerepe az írásban az improvi-
zációnak – vagyis inkább az esetlegességnek?

Persze. Előfordul, hogy eltervezek egy struktúrát, és egy 
ponton elakadok, látom, hogy ez nem volt jó ötlet. Akkor 
bontsuk le, építsünk másikat, és ebben az intuíció, külön-
féle új ötletek nagyon sokat tudnak segíteni. Vagy nem, 
és kiderül, hogy az egész nem működik. Az is sokszor csak 
megérzés, hogy az egész valamiért nem fog menni, és 
abba kellene hagyni.

Az Egy piaci nap történetéből nyilván nem véletlenül 
lett épp akkor – a migrációs hullám homofóbiával 
terhes éveiben – regény. Sokan el is hagyták akkori-
ban az országot az eluralkodó közhangulat, közérzet, 
kommunikációs stílus miatt. Most mintha ismét len-
ne egy ilyen hullám. Hogyan érzi magát a bőrében?

Közéleti emberként elég rosszul. Ez az egész, amiben 
élünk, mélységesen elkeserítő helyzet, ráadásul úgy gon-
dolom, hogy döntőrészt a vezető politikai erő felelős érte. 
Persze az ellenzéki oldal sem áll a helyzet magaslatán, és 
lehet azon lamentálni, hogy ki mit mulasztott vagy köve-
tett el, ami oda vezetett, hogy ez a politikai erő ennyire 
akadálytalanul hasít bele a népünk életébe, de hát össze 
sem hasonlíthatók a vétkek.

Mennyire lehet az – akár a kunmadarasihoz hasonló – 
szörnyűségeket az adott politikai elit nyakába varrni? 

Sorsának megrontásában persze erős tradíciói vannak 
ennek az országnak, elég, ha csak a két világháború közti 
időszakra megyünk vissza. Az a baj, hogy ez a mostani 
vezérlő erő a legrosszabb reflexekre épít. Ezek azok, ame-
lyek virulensen újrateremtődtek a magyarságban, és nem 
a szolidaritás, nem a türelem, nem az összefogás, és nem 
az európai demokráciák közös alapértékei közé sorolható 
attitűdök. A hagyományaink legdiktatórikusabb, vezér-
elvű, türelmetlen, bezárkózó és idegengyűlölő verziója 

erősödött föl, ezek az okai annak a közhangulatnak, 
amely sokakat zavar. Ezeken kívül ott vannak még a kőke-
mény gazdasági-társadalmi körülmények, amelyek miatt 
a fiatalság színe-virága elment, elmegy az országból. 
Ez a legnagyobb katasztrófa, mert most nem lehet azt 
mondani, hogy menjenek, tanuljatok, aztán gyertek haza, 
és itthon kamatoztassátok a tapasztalatokat. Ma erre 
nincs lehetőség, mert a lezüllesztett iskolarendszerek, a 
tudományok és a művészetek semmibe vétele nem ad 
okot bizakodásra. Pedig hát a külföldi letelepedés nagyon 
keserves sors. Akinek van egy jól konvertálható szakmá-
ja, akár még sikeres is lehet, azon az áron, hogy nincs 
körülötte a tágabb családja, a baráti köre, és legtöbbször 
sosem lesz egy közösség beágyazott tagja. Aki jól ismeri 
a nyelvet, a kultúrát, ahova belép, hamar észreveszi, hogy 
elsősorban mint munkaerőre van rá szükség, és még ha 
meg is kapja a szükséges szolgáltatásokat, nem tud teljes 
életet élni. Szoktam kérdezni ismerőseimet, akiknek a 
gyerekei szerencsét próbáltak, és azt látom, nagyon keve-
seknek sikerült ezt megteremteni. Az a maximum, hogy 
sikerült a szakmájában jó álláshoz jutni.

A saját jó érzését a jelen társadalmi viszonyok meny-
nyire zavarják meg, illetve mennyire tudja jól érezni 
magát a szabadság kis köreiben?

Ha társadalmi kérdésekről van szó, nem szoktam magam-
ról beszélni. Igyekszem megteremteni a szükséges körül-
ményeket. Sajnos a szakmánk elveszítette a tradicionális 
munkalehetőségeket, amelyek valaha eltartották a ben-
nünk levő írót, költőt. Nagyon kevesen tudnak abból meg-
élni, hogy csak szépirodalmat írnak – hagyományosan 
folyóirat-szerkesztéssel, fordítással, mindenféle könyv-
kiadóknál vagy médiáknál végezhető munkákból éltek a 
kollégáim, barátaim – ahogy mindenkori elődeink is, akik 
a magyar irodalmat létrehozták. Ez mind-mind megszűnt, 
illetve tengődik. Nincsenek hangjátékok, tévéjátékok… 
de nem is akarom ezt folytatni, mert olyan öreges dolog 
arról beszélni, hogy valamikor mi volt. Ami van helyette – 
némi pezsgés az irodalmi térben, öntevékeny közösségi 
találkozások, ahol lehet bemutatkozni, közönségre találni 
–, ott senki nem teremt rendszeres munkalehetőséget, 
állást, abból nincs fizetés. A folyóiratok fölköltöztek az 
internetre, ha tudtak, ahol sok szívességi munkát lehet 
végezni, mert költségvetés az nincsen. A fiatalok vannak a 
legnagyobb bajban. Egy lehetőségük persze megmaradt, 
igazságtalan volnék, ha azt mondanám, hogy minden 
csapot elzártak: oda lehet fáradni Demeter Szilárdhoz, aki 
földob milliókat az égbe, és aki nem szégyell kapkodni ér-
tük, az örülhet. De nem akarok gúnyolódni azokkal a sok 
esetben kitűnő kollégákkal, akik úgy érzik, nem tehetnek 
mást, mint hogy elfogadják az ilyen ösztöndíjakat...  

Mihalicz Csilla

„Az mozdít meg, ha valaminek  
nem látok a mélyére”

jazzéneklésben külön utakon járó Harcsa Veronika és a családregénybe szőtt 
társadalmi drámák mestere, Závada Pál kettőse nyitotta meg az Érdi Jazz 
Fesztivált: az egymásra reflektáló költői és zenei hangok egyszeri és megismé-
telhetetlen együtt zengéséből új műfaj született az AVL székházának színpadán. 

Az énekesnővel a koncert előtt beszélgettünk, az írót pedig most mutatjuk be olvasóinknak.
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Az esemény idén is egy különle-
ges produkcióval indult, hiszen 
Harcsa Veronika énekesnő és Zá-
vada Pál író korábban még nem 
álltak együtt színpadon, így az 
érdi közönség világpremiernek 
lehetett szem- és fültanúja.

A kultúrát el kell hozni az em-
berekhez, fogalmazott Irk Réka 
főszervező, egyúttal hozzátet-
te, a fesztivál már van annyira 
ismert és jó hírű, hogy szereti és 

várja a közönség. Nem melles-
leg, talán a városnak is megéri, 
hogy ez most már hagyomány. 

Hogy ez mennyire így van, ar-
ról maga a polgármester, Csőzik 
László számolt be facebook-ol-
dalán igazán lelkes szavakkal: 

„A jazz: az élet. Játékos, vá-
ratlan, fordulatos. Tele hirtelen 
csattanókkal. Kezdéssel és 
újrakezdéssel. A kitartott ritmus, 
variáció sokszor elaltatja éber-

ségünket. De mindig jön valami 
új. Valami meglepő. És mint az 
életben: sosem tudhatjuk, hogy 
ki sír és ki nevet a végén.

A jazz mi magunk vagyunk. 
Szertelenek. Néha következetle-
nek. Néha összeszedettek. Néha 
egyszerűek. Néha bonyolultak. 
Egyszerre kiismerhetetlenek és 
áttetszők. Talán ezért van, hogy 
ilyen sokan szeretik, keresik és 
értékelik. És köztük egyre több 
az érdi!

Irk Rékának köszönhetően ez 
már a 8. alkalom, hogy együtt 
lehetünk.”

V I L Á G S Z Á M

Világpremier  
az Érdi Jazz Fesztiválon
Csütörtöktől vasárnapig a műfaj legnagyobb hazai sztárjai léptek színpadra

A fesztivál fő helyszíne ugyan továbbra is a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertje volt, de a nyitó előadásra 
mégsem ott, hanem a rendezvény első számú tá-
mogatójának és egyben névadó szponzorának, az 
AVL Hungary Kft. székházában került sor.

Harcsa Veronika Závada Pál

Lantos Zoltán

Barabás Lőrinc

Szakcsi Lakatos Béla

Oláh Kálmán Quartet

Pocsai Kriszta

Pocsai Kriszta Trió

Ez a kislány 
végigtáncolta 
a bulit
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107 nap telt hazai mérkőzés 
nélkül az Érd Arénában, és nem 
is találhattunk volna előkelőbb 
ellenfelet a bajnoki címvédő 
Győri Audi ETO KC-nál, hogy 
lezárjuk ezt a hosszú meccs nél-
küli időszakot. A találkozó előtt 
pedig egy különleges ünnep is 
volt, hiszen klubunk vezetősége 
köszöntötte a nyári junior-világ-

bajnokságon ezüstérmet szerző 
és egyben születésnapját is ezen 
a napon ünneplő Csáki Lillát, 
valamint Kiss Zsófiát.

A két csapat keretértékét 
nézve nem volt kérdés, melyik 
együttes örülhet majd a találko-
zó végén, ennek ellenére jó le-

hetőség volt ez az összecsapás, 
hogy az érdi lányok megmutas-
sák, mire képesek egy BL-sztár-
csapat ellen. 

Egy labdaszerzést követően a 
vendégek lőtték az első talála-
tot. Az 5. percben aztán Paróczy 
törte meg a gólcsendet, 3–1-re 
szépítve ezzel. Hét perc játék 
után 5–1-es hátránynál Horváth 

Roland időt kért, ami után Geren-
csér vette be korábbi csapata ka-
puját. A 15. percben a vendégek 
9–3-ra vezettek, de lehetett vol-
na több is, ha Kántor vagy épp a 
kapufa nem hárít hátul. Mindkét 
együttes jól védekezett, így visz-
szafogottan potyogtak a gólok, 

de a Győr így is folyamatosan 
ellépett. Közben a mieink bő hét 
percig nem vették be Solberg 
kapuját. Mínusz kilencről aztán 
a szünetre sikerült visszajönni 
14–8-ra Kopecz utolsó másodper-
ces góljának köszönhetően.

A második játékrész parádé-
san indult, hiszen Puskás és Fe-
kete találatával 14–10-re zárkóz-
tunk. Sőt, Dávid-Azari ziccerével 
még kevesebb is lehetett volna, 
de sajnos az a lehetőség kima-
radt. Aztán nem sokkal később 
Hadfi hetest fogott, Ábrahám 
révén pedig már csak három volt 
a hátrányunk 17–14-nél. Sajnos a 
vendégek megrázták magukat, 
és 15 perccel a vége előtt 25–17-
re vezetett a kisalföldi együttes. 
A mieink nem adták fel, de a 
hajrában a győriek kihasználták 
fölényüket, és végül 35–22-re 
megnyerték a mérkőzést!

 Horváth Roland edző így fog-
lalta össze a meccs tanulságait:

„Ilyen világsztárok ellen ne-
künk a mérkőzés közben is idő 
kell, hogy tudjunk ilyen sebes-
séghez alkalmazkodni. Annak 
örülök, hogy a második félidő-
ben ezt már meg tudták csinálni 
a lányok. Amit kértem tőlük az 
öltözőben, azt maradéktalanul 
végrehajtották. Az a jó, hogy 
ilyen fiatalon így tudták ezt a 
második játékrészt abszolválni. 
Látom, hogy megértik, amit sze-
retnék. Ez nagyon fontos, mert 
az a lényeg, hogy fejlődjenek és 
jó kézilabdázók legyenek. Látom 
a fejlődést, most nem szabad 
türelmetlennek lenni. ”

P. P.

Veszítettünk  
a Győrrel szemben
A K&H Liga 2. fordulójában a címvédő Győrt fo-
gadtuk az Érd Arénában. Az első félidei hatgólos 
hátrány ellenére nem adta fel csapatunk, és sike-
rült időként megnehezíteni a vendégek dolgát.  
A Győr végül magabiztosan 35–22-re megnyerte 
a találkozót.
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A Krotoszynben rendezett Eb az 
U21-es korosztály küzdelmeivel 
rajtolt, és Végh Artúr rögtön az 
első nap aranyérmet szerzett ne-
hézsúlyban. Az első körben len-
gyel, majd a következőben észt 
ellenfelével szemben aratott 
győzelmet, végül a döntőben a 
nála jóval nehezebb grúz riválisá-
nak sem sikerült őt megállítania, 
így Európa-bajnokként állhatott 
fel a dobogóra.

„Összességében nagyon 
színvonalas verseny volt. A döntő 
meccsem volt a legnehezebb, 
mert ott csaptam össze a grúz 
riválisommal, de a legjobbat 
kihoztam magamból, és megver-
tem. Viszont a felnőtt korosztály-
ban nem úgy szerepeltem, ahogy 
elvártam magamtól. Ennek 
ellenére a felnőtt csapatbajnok-
ságon oda tudtunk érni a dobogó 
harmadik fokára”  – értékelt a 
kontinensbajnok Végh Artúr.

Baljer Roxána 65 kg-ban 
ötödik helyen végzett, az azeri 
és a lengyel vetélytárs legyőzé-
se sajnos kevésnek bizonyult a 
dobogóra kerüléshez. A csa-
patversenyben a Végh Artúrral 
felálló négyfős magyar csapat 
ezüstérmes lett.

Másnap az U23-as korosz-
tállyal folytatódott a verseny. 
Buzás Patrik 85 kg-ban lett 
a kontinens legjobbja. Grúz, 
német, majd lengyel ellenfél le-
győzése után Patrik a döntőben 
a szintén magyar Szilágyi Erikkel 
nézett farkasszemet, és kettejük 
közül ezúttal az Érdi Spartacus 
versenyzője bizonyult erősebb-
nek, így az ő nyakába került az 
aranyérem.

„Nehéznek gondoltam az 
elején, mert egy évvel ezelőtt 77 
kg-ban nyertem meg az Európa-
bajnokságot, és idén már úgy vol-
tam, hogy egy súllyal feljebb, 85 

kg-ban indulok. Ez már világjáté-
kok súlycsoport. Nem volt köny-
nyű a mezőny, de mindenkivel 
szemben kitaláltam, mivel lehet 
nyerni ellenük. Nagyon elégedett 
vagyok az eredményemmel, mert 
ez az első felnőtt érmem” – nyi-
latkozta Buzás Patrik.

Berta Mike a 70 kg-os súlycso-
portban a lengyel és a német 
szumós legyőzésével a dobogó 
harmadik fokáig jutott. A 65 kg-
ban induló Baljer Roxána ebben 
a korosztályban is ötödik lett. A 
magyar csapat, melynek Buzás 
Patrik is tagja volt, negyedikként 
zárt.

A lengyelországi kontinensvia-
dal zárónapján a felnőtt mezőny 
lépett a küzdőtérre. A 85 kg-os 
Buzás Patrik az első két körben 
nyerni tudott német és lengyel 
riválisával szemben, de a kö-
vetkező fordulóban kikapott az 
erősebb bolgártól, majd a másik 

lengyelt is legyőzve sikerült 
bronzérmet szereznie.

115 kg-ban Molnár Tamás a 
döntőbe jutásért folytatott küz-
delemben a világjátékok-győztes 
ukrán Daiauri Vazhaval találko-
zott, sajnos azonban hiába nyert 
ellene. A kihirdetés után ugyanis 
a mérkőzést meg kellett ismétel-
ni, és másodszorra nem sikerült 
legyőznie a magyar sportolónak 
az ukránt, így végül ötödik helye-
zéssel fejezte be a szumózást.

Az open kategóriában Tamás-
nak három győztes mérkőzés 
után bokasérülés miatt fel 
kellett adnia a küzdelmet. Baljer 
Roxána súlycsoportjában a 
felnőtt nők között is meg tudta 
szerezni az ötödik pozíciót. A fel-
nőtt mezőny csapatversenyét a 
Buzás Patrikkal és Végh Artúrral 
kiálló magyar válogatott szintén 
a harmadik helyen zárta.

P. P.

Európa trónján 
Végh Artúr  
és Buzás Patrik
Hat érmet, köztük két aranyat, egy ezüstöt és há-
rom bronzot szereztek az Érdi Spartacus szumó-
versenyzői a lengyelországi utánpótlás és felnőtt 
Európa-bajnokságon.
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Kiegyenlített mérkőzést vívott 
hazai pályán az NB III Nyugati 
csoportjának 8. fordulójában a 
III. kerületi TVE-vel az Érdi VSE, 
amely 1–0-ra győzte le az óbu-
daiakat, és ezzel idei hatodik 
bajnoki sikerét szerezte meg.

Az első percek puhatolózó játéka után a 
vendég III. kerület indult be előbb, amely 
először a negyedik percben Vankó Imre 
révén jelentkezett egy sistergős, tizenha-
toson kívüli lövéssel, majd Elek Bence ki-
ugratásánál is résen kellett lennie Kertész 
Ferencéknek.

A házigazda a tizedik percben veszé-
lyeztetett először, amikor egy bal oldali 
beadás után a lepattanó labdát Fülöp Noel 
húzta kapura egy félollós mozdulattal, 
melyet a vendégek szögletre mentettek. 

Ebből pedig Németh Gábor Vince beadása 
után az ötösön belül tökéletes ütemben 
érkező Pál Szabolcs szerezte meg a veze-
tést az érdieknek egy fejessel (1–0).

A hazai csatár nem sokkal később 
meg is duplázhatta volna saját maga és 
csapata góljai számát, de föléemelése 
után nem sokkal Vankó Imre kapáslövé-
sénél Szabó Richárdnak is nagyot kellett 
blokkolnia, hogy ne egyenlítsenek az 
óbudaiak. 

A fordulás után sem változott a játék 
képe, de a két fegyelmezetten játszó 
csapat találkozója a kezdeti lendület után 
egyre kevesebb helyzetet hozott. A máso-
dik játékrészben is 13 percet kellett várni 
az első lövésre, de Pál Szabolcs kísérletét 
gond nélkül védte Szmola, akinek három 
perccel később Gajda bombájánál már 
többet kellett tennie a védéshez, de ezt a 
kísérletet is hárította. A hosszabbításban 
már nem változott az eredmény, az Érdi 
VSE pedig hatodik bajnoki győzelmét 
szerezte meg.

„Amit a héten gyakoroltunk, eltervez-
tünk, az maximálisan összejött. Ritkán van 
olyan meccs, amikor minden beigazolódik, 
amire készülünk, de most az történt a 
mérkőzésen, amire taktikailag készültünk. 
Fegyelmezettek voltunk, kevés lehetősé-
ge volt a Kerületnek, ahhoz képest, hogy 
végig uralta a mérkőzést, de tudatosan 
adtuk át a területet, és arra építettünk, 
hogy a megszerzett labdákból kontrákat 
vezessünk és azokból eredményesek 
legyünk. Nagyon örülök és nagy dicséret 
illeti a csapatot, mert ezúttal mindenki 
nagyon fegyelmezett volt, küzdött, és ezt 
jó volt látni” – értékelt Ebedli Zoltán edző.

Forrás: Érdi VSE

Érdi gólöröm
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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 m2-es  
amerikaikonyhás nappali + fürdő + há-
lóval rendelkező 2. emeleti társasházi 
lakás. Tel.: 30/ 678 67 06 (190/2021)

SZOLGÁLTATÁS
LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 
ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 
bontás nélkül is, lapostető szigete-
lését, kerítés építést és mindenfajta 
kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701
 (119/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOLGÁ-
LAT: csap, szifon, wc-tartály, 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/ 30 608 89 63 (33/2022)

EGYÉB
MEGBÍZHATÓ HÖLGY, CSALÁDOK-
NÁL HETI RENDSZERESSÉGGEL 
TAKARÍTÁST VÁLLAL.  
Tel: 06/ 70 411 80 53 (221/2021)

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK 
egyedülálló személlyel. Részletek sze-
mélyesen. Tel.: 06/30 491 7863 (198/2022)

DUNYHÁKAT, PÁRNÁKAT,  
HASZNÁLT TOLLAT, mindenféle ha-
gyatékot magas áron vásárolunk. Tel.: 
06/20 420 2095 (199/2022)

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

SZÍNHÁZAK RÉSZÉRE MINDENNE-
MŰ RÉGISÉGEK FELVÁSÁRLÁSA 
KÉSZPÉNZBEN. Dísztárgyak, bútorok, 
festmények stb.. Kiszállás szakbecslés 
díjtalan. 0630/419-2713 Diszkrét ügyin-
tézés, korrekt árajánlat. antiklakberen-
dezes.hu (200/2022)

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)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(1
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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-
1-13, Bankszámlaszám:  10403136-
49534949-49521015

Bubi
Kistermetű, 10-11 év körüli kan kutyus, 
barátságos, még igen aktív, általában 
jól kijön más kutyákkal is. Jó kerítéssel 
rendelkező kertes házba fogadható 
örökbe, kinti-benti tartásra.

Chester
Barátságos, aktív, 3 év körüli, közepes 
testű, mozgékony kan kutyus, főként 
kutyás tapasztalattal rendelkező gaz-
dit szeretnénk neki találni. Ivartalanít-
va vihető el.

GAZDIKERESŐ

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

TAKARÍTÓI
álláshely betöltésére munkatársat keres.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, heti 30 órás munkaviszony
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Ellátandó feladatok: ÉMJV Polgármesteri Hivatal épületeinek belső és külső 
udvari területein a takarítási feladatok minőségi elvégzése.

Munkabér és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint Érd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

A munkakör betöltésének feltételei: 
• Általános iskolai végzettség
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 
• Megbízhatóság;
• takarítói munkakörben eltöltött 

gyakorlat;

• jó fizikai- és egészségi állapot;
• terhelhetőség.

Benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló bizonyít-

vány egyszerű másolata;
• fényképes önéletrajz.

A munkakör legkorábban betölthető: 2022. 10. 03. napjától

A jelentkezés határideje: 2022. 09. 26.

A további információt a 06-23/522-352-es telefonszámon lehet kérni.  
A jelentkezés módja:

Fényképes önéletrajz és a benyújtandó iratok elektronikus úton való megküldé-
se a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen 

keresztül.
      Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetésben szereplő azonosító szá-

mot: 14/ERD-1130-50/2022, valamint az álláshirdetés megnevezését: takarító. 
Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: 

 www.erd.hu – 2022. 09.05. 
 Érdi Újság – 

facebook – Érd MJV Önkormányzata: 2022. 09.05.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkaszerződés megkötésének feltétele: három hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány megléte.

A munkaszerződés 3 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

FIZIKAI DOLGOZÓ
álláshely betöltésére munkatársat keres.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, heti 40 órás munkaviszony
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Ellátandó feladatok: ÉMJV Polgármesteri Hivatal épületeinek üzemeltetése 
kapcsán felmerülő javítási, karbantartási feladatok elvégzése.

Munkabér és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint Érd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

A munkakör betöltésének feltételei: 
• Általános iskolai végzettség
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 
• Megbízhatóság;;

• jó fizikai- és egészségi állapot;

• terhelhetőség.

Benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló bizonyít-

vány egyszerű másolata;

• fényképes önéletrajz.

A munkakör legkorábban betölthető: 2022. 11. 03. napjától

A jelentkezés határideje: 2022. 10. 26.

A további információt a 06-23/522-352-es telefonszámon lehet kérni.  
A jelentkezés módja:

Fényképes önéletrajz és a benyújtandó iratok elektronikus úton való megküldé-
se a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen 

keresztül.
      Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetésben szereplő azonosító szá-

mot: 14/ERD-1130-51/2022, valamint az álláshirdetés megnevezését: takarító. 
Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: 

www.erd.hu – 2022. 09.05. 
Érdi Újság – 

facebook – Érd MJV Önkormányzata: 2022. 09.05.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkaszerződés megkötésének feltétele: három hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány megléte.

A munkaszerződés 3 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.

(1
95

/2
02

2)



13 2 0 2 2 .  s z e p t e m b e r  1 3 .  |

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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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 

Jogi Főosztály Végrehajtási Osztály

VÉGREHAJTÁSI  
ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati követelések nyilvántartásával, a teljesítések követésével, behajtással 
kapcsolatos ügyintézési, egyeztetési, adminisztrációs feladatok elvégzése. Bírósági 

végrehajtónak átadott polgári jogi és hatósági ügyekben képviselet ellátása.  

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 tisztvise-

lőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Közgazdasági, közszolgálati 

rendészeti, műszaki középiskolai 
végzettség; vagy középiskolai vég-
zettség és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, üzleti, közszol-
gálati szakmacsoportba tartozó 
szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőoktatásban szerzett köz-

szolgálati, gazdaságtudományi, 
természettudományi, bölcsészet-
tudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és infor-
matikai, ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogi szakképesítés, 
vagy kormányablak ügyintézői 
vizsga,

• Pénzügyi, jogi, követeléskezelési 
területen szerzett gyakorlat,

• Közigazgatási alapvizsga megléte,
• Közigazgatási szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldás, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, 

• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• 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 okira-
tok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn.

• pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. október 03. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 25. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Személyzeti Osztály munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu 

e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 02. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022. 09. 09.

Érdi Újság
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 09. 09.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-52/2022. 

feltüntetni szíveskedjen.
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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.

A pályázatról bővebb információt 
a QR-kód leolvasásával kaphat.

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, cselekvő-
képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulá-
si 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.
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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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