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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja
XXXII. évfolyam 37. szám

Felhívás!
„A Fenyves-Parkvá-
ros Köznevelési Cent-
rumhoz, azaz a Teleki 
Sámuel Általános 
Iskolához közlekedő 

738-as járat szeptember folyamán 
még próbajárat. Az önkormányzat és 
a Volán gyűjti a tapasztalatokat, ezek 
fényében készek a lehetőségek és a 
szakmai szempontok figyelembevé-
telével alakítani mind a menetrenden, 
mind az útvonalon, mind pedig a 
megállók elhelyezésén. A menetrend-

del kapcsolatos észrevételeket az 
info@volanbusz.hu-ra várja a köz-
lekedési társaság, a levél tárgyához 
kérjük, írják be:  
„Érd, 738-as járat”. Az útvonallal 
és a megállókkal kapcsolatos  
észrevételeiket pedig küldjék  
a varosuzemeltetes@erd.hu címre.

Ne feledje, szeptember 25-én délelőtt 
10 órakor ismét bringás családi város-
kerülést tart az idén 20 éves Érd Körbe-
Egyesület. Gyülekező 9 órától, indulás 
10 órakor a főtérről. Mi ott leszünk!

Ársapka bevezetését  
kérik a kormánytól 
A több mint 300 települést magába foglaló Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége támogatta Csőzik László, Érd 
polgármestere javaslatát, hogy kérjék a kormánytól az 
ársapka bevezetését. Ez azt jelenti, hogy a benzinárhoz 
hasonlóan az önkormányzatoknak eladott áram és gáz 
esetében is árstopot kellene megállapítani 2023 áprilisáig.
 CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Az eső sem vette el az érdi 
szüretelők kedvét
A 2022-es szüreten minden eddiginél több és színesebb 
program várta a látogatókat, akik a hagyományos 
görög táncoktól az interaktív bűvészshow-ig számtalan 
szórakozási lehetőséggel találkozhattak. Délután már 
több mint ezerötszázan látogattak ki az érdi pincesorra, 
ahol egyetlen program sem maradhatott el.

 GALÉRIÁNK A 9. OLDALON  

Két játszótér is  
megújul a városban
A Kalotaszegi utcában a Bóbita játszótéren több mint 150 
négyzetméternyi gumitéglát cserélnek praktikusabb és 
modernebb öntött gumiburkolatra. A József téri játszóté-
ren többek között 109 négyzetméteren felszedik a gumi-
téglát, helyére öntött gumiburkolat kerül. A felújítások 
várhatóan két hétig tartanak.

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

Ölvedi Réka kollégánk az erdmost.hu-n hamarosan lát-
ható kisfilmben mutatja meg, melyek a zöldhulladék 
gyűjtésének és kihelyezésének kritériumai. Addig is 
olvassák el interjúnkat, amelyben Nyírőné Császár  
Adriennt, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. vezetőjét kérdeztük arról,  
mi a helyes, mi nem. » INTERJÚNK A 3–4. OLDALON
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Két játszóteret is  
felújítanak a városban
A Kalotaszegi utcában a Bóbita játszó-
téren több mint 150 négyzetméternyi 
gumitéglát cserélnek praktikusabb és 
modernebb öntött gumiburkolatra. 
A meglévő kéttornyos várat és a hintaáll-
ványt elbontják, és új eszközökre cseré-
lik, a padokat és a hulladékgyűjtőket is 
felújítják, újrafestik.

A József téri játszótéren 109 négyzet-
méteren felszedik a gumitéglát, helyére 

öntött gumiburkolat kerül. Elbontják 
a régi csúszdát és a mászókát, helyükre 
új kombinált játszótorony kerül a végén 
csúszdával. Cserélik a hintaállványt, 
valamint átfestik a padokat és a hulladék-
gyűjtőket.

Mivel a munkálatok ideje alatt bal-
esetveszélyes lenne nyitva tartani a két 
játszóteret, szeptember 19-én mindket-
tőt lezárják. A felújítások várhatóan két 

hétig tartanak. Ha 
az időjárás nem 
szól közbe, október 
1-jén újra birtokba 
vehetik a gyerekek 
és a szülők a meg-
újult játszótereket. 
Mindkét helyszínen 
a város közterület-
fenntartó intézmé-
nye végzi a munká-
latokat.

erdmost.hu

Ársapkát az energiára

Döglött macskától  
a kézigránátig 
Avagy így gyűjtsük helyesen  
a zöldhulladékot

É vi háromezer tonna komposzt is keletkezhet Érd zöldhulladé-
kából: a kályha helyett már inkább szemeteszsákba kerül a le-

vágott gally, ám a város lakói még így sem igazán környezettuda-
tosak. Hogy mi a helyes és mi nem, arról Nyírőné Császár Adriennt, 
az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. vezetőjét 
kérdeztük.

Hogyan gyűjtsük tudatosan a zöldhulla-
dékot? Mi kerülhet cégük zsákjaiba, és 
mi az, amit biztosan nem visznek el?

A zöldhullladékos zsákba csak fű, lomb és 
apró gally kerülhet. Nem tehetünk bele te-
hát földet, gyümölcsöt, gyökeret, tuskót, 
állati tetemet, biológiailag nem lebomló 
hulladékot.

Állati tetemet?

Igen, sajnos sokan így szabadulnak meg 
elpusztult házi kedvencüktől. Munka-
társaink döglött kutyát, macskát, nyulat 
is találtak már a zsákokban, utóbbiakat 
főként húsvét után. Az ilyen szennyezett 
csomagokat közegészségügyi okok miatt 
nem is tudjuk elszállítani.

Ha tényleg csak a kerti hulladékot 
tesszük ki, hogyan készítsük elő az ÉTH 
dolgozónak?

A 120 literes zsákot annyira tömjük meg, 
hogy ne szakadjon ki. A vastagabb galy-
lyakat kötegeljük külön – legfeljebb nyolc 
centiméteres vastagságú és egyméteres 
hosszúságú ágkötegeket tudunk kezel-
ni, ölnyi méretben. Kérjük a lakosságot, 
az összekészítés során vegyék figyelembe, 
hogy a kikészített hulladékot egy ember-
nek kell tudnia mozgatnia, méghozzá úgy, 
hogy az ne szóródjon szét emelés közben.

Egyszerre hány zöldhulladékos zsákot 
visznek el a háztartások elől munkatár-
saik?

Nincs mennyiségi korlát a darabszámot 
illetően, csak az a fontos, hogy ÉTH-felira-
tú, zöld zsákokban legyen kihelyezve a hul-
ladék. A zsákokat a Diósdi út 29. szám alatt 
található ügyfélszolgálatunkról, valamint 
a Sas u. 2. szám alatt található hulladék-
udvarokból vihetik el nyitvatartási időben. 
Érd városa és az ÉTH évente 30 zsákot 

A több mint 300 települést 
magába foglaló Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége (MÖSZ) 
támogatta Csőzik László, Érd 
polgármestere javaslatát, hogy 
kérjék a kormánytól az ársap-
ka bevezetését. Ez azt jelenti, 
hogy benzinárhoz hasonlóan 
az önkormányzatoknak eladott 
áram és gáz esetében is ársto-
pot kellene megállapítani 2023 
áprilisáig.

Közeleg a fűtési szezon, októbertől 
több száz település – köztük Érd is –, 

az ott élő, a szolgáltatásainkat nap mint 
nap igénybe vevő több millió ember 
kerülhet súlyos helyzetbe az elszabadult 
gáz- és áramárak miatt, írja facebook-
bejegyzésében a polgármester, majd így 
folytatja: „Lassan már nem is az a kérdés, 
hogy ki tudjuk-e fizetni a 10-13-szoros gáz-
árat – miután a kormány kitette az önkor-

mányzatokat a rezsivédelem ernyője alól 
–, hanem az, hogy akad-e olyan szolgál-
tató, amely hajlandó, mer az összevissza 
táncoló árak ellenére hosszú távú szerző-
dést kötni velünk. 

A több mint 300 települést magába 
foglaló Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége ma támogatta a javaslatom, hogy 
kérjük a kormánytól az ársapka bevezeté-
sét. Ez azt jelenti, hogy benzinárhoz ha-
sonlóan az önkormányzatoknak eladott 
áram és gáz esetében is árstopot kellene 
megállapítani 2023 áprilisáig. Az intézke-
dés fedezeteként az önkormányzatoktól 
elvont adóbevételek is szolgálhatnak, 
hiszen csak Érdtől legalább 3-3,5 milliárd 
forintot vettek el 2020 óta. 

A MÖSZ elnöksége továbbá a Nemzeti 
Energiacsúcs össze-
hívását kezdemé-
nyezi még a fűtési 
szezon előtt, hogy 
az energiaszektort 
képviselő cégek, 
a kormány és az or-
szág települései 
közösen találjanak 
megoldást a vál-
ságra.

Hiszen az intéz-
mények – különösen 
az óvodák, bölcső-
dék – nem zárhat-
nak be, a gyerekeink 
nem fázhatnak.  

A MÖSZ a javas-
latokat elküldte 
a miniszterelnök-
nek, Orbán Viktor-
nak, bízunk a pozitív 
válaszban.” 

erdmost.hu

Az esemény kapcsán 
kiadott közleményt tel-
jes egészében a QR-kód 
leolvasásával érhetik el: 
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ingyenesen biztosít minden lakosnak. 
Akinek ennél több kellene, az ügyfélszol-
gálaton vásárolhat 422 Ft-ért, valamint 
az gazdaboltokban is megveheti a zsáko-
kat, ahol azonban ettől eltérő lehet az ára. 

Honnan tudhatjuk, melyik utcából 
mikor viszik el a hulladékot?

A honlapunkon, facebook-oldalunkon, és 
persze az Érdi Újságban is közöljük az el-
szállítási rendet, valamint az utcalistákat. 
Emellett ügyfélszolgálatos kollégáink is 
szívesen segítenek az érdeklődőknek.
A zöldhulladékot jelenleg 6 autóval és 
18 emberrel gyűjtjük, a kommunális hulla-
dékot 8 autó és 24 ember kezeli, a sze-
lektívvel pedig 9 fő 3 autóval foglalkozik. 
Térkép alapján, mindennap más utcában 
dolgozunk. Ahova a rossz útviszonyok 
miatt nem tud kimenni a kukásautó, oda 
furgonnal kaptatunk fel, vagy a lakosok 
húzzák ki elérhető helyre a kukákat.

Ha valaki nem tud a honlapon vagy 
a közleményekben megadott időben 
kipakolni, mit tehet?

El tudja szállítani zöldhulladékát a Zöld-
határ utcai komposztáló telepre, ahol 
200 kilogrammig ingyenesen átveszik 
a behozott zöldhulladékot, a Sas utcában 
található hulladékudvaron pedig a sze-
lektív műanyag-, fém- és papírhulladékot 
vesszük át. A zöldhulladékhoz egyébként 
konténert is tudunk biztosítani, térítés 
ellenében: az ötköbméteres konténert 
bruttó 37 ezer forintért, a hétköbmé-
terest bruttó 52 ezer forintért visszük 
ki a megadott címre, és feltöltésig kint 
maradhatnak. Lehetőség van arra is, hogy 
valaki más helyett vegyük át a zöldhul-
ladékos zsákokat, ha felmutatunk egy 
meghatalmazást és egy ügyfélazonosító 
számot. Az érdi szomszédság gyakran él 

ezzel a lehetőséggel, így segítenek az ut-
cájukban lakó időseknek.

Milyen extrém kérésekkel fordultak 
a kukásokhoz az érdiek, és milyen 
furcsaságok kerültek elő a hulladékból, 
nem számítva az elhullott házi kedven-
ceket?

Volt, aki azt kérte, vigyük el a kidőlt fát 
a háza elől. Más kukamosást rendelt 
munkatársainktól, vagy épp azt várta 
volna el tőlük, hogy hordják le a lomokat 
emeletes házának felső szintjéről. De az is 
előfordult már, hogy a kocsikísérők petár-
dát, sőt egyszer kézigránátot is találtak 
a lakossági kommunális hulladékban.

Éles volt? Mit tettek, miután meglátták 
a kukában?

Hogy éles volt-e, nem tudom, de dolgo-
zóink azonnal értesítették a rendőrséget. 
Szerencséjük volt, hogy időben, a kuka 
kinyitásakor kiszúrták a furcsa formát, 
mielőtt a kukásautó belső darálója meg-
kezdte volna az őrlést. Ha tényleg valódi 
gránát lapult a szemétben, abból tragédia 
is lehetett volna.

Ezek után meg kell kérdeznem: meny-
nyire környezettudatosak az érdiek 
a hulladékkezelés szempontjából?

Sajnos egyáltalán nem azok. A várható 
szennyezések, a rossz helyre dobott 
szemét miatt minden esetben át kell válo-
gatnunk a szelektíven gyűjtött hulladékot 
is. A kommunális szemetet nem, mivel 
az egyenesen a pusztazámori lerakóba 
kerül. 

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. 11 Pest megyei város 
hulladékát kezeli Diósdtól Tökölig. 

Mennyi ebből az éves zöldhulladék-
mennyiség? 

Évente körülbelül 10 ezer tonnát gyűjtünk 
be. Ebből Érd 3 ezer tonnát termel ki 
egymaga, vagyis városunk számít a legna-
gyobb forrásnak.

Kövessük egy kicsit a levágott fű, 
gallyak útját. Mi történik az elszállított 
hulladékkal? 

Beszállítjuk a Zöldhatár komposzttelepé-
re. Ott kiszedik belőle az idegen anya-
gokat és ledarálják. Ezután folyamatos 
szellőztetés és keverés mellett 3-4 hónap 
múlva átrostálják. Ekkor már kész a kom-
poszt, amit főleg nagyobb mezőgazdasá-
gi szereplők vásárolnak tőlünk, de vannak 
lakossági vevőink is.

A Zöldhatár – melynek szintén ön 
az ügyvezető igazgatója – nonprofit 
cég. Mi történik a komposztból szár-
mazó bevételekkel? 

A komposztáló cég lényegében önfenn-
tartó, így a gépek működését, a telepen 
dolgozók bérét is az eladott komposztból 
fedezzük.

A gallyakat, leveleket aprítás után 
biobriketté lehetne préselni, ez 
különösen hasznos az elszálló rezsi-
költségek idején. Gondolkodtak már 
a brikettáláson?

Még nem. Közszolgáltatóként az alap-
tevékenységünkre fókuszálunk, vagyis 
a hulladék gyűjtésére és megfelelő 
kezeltetésére, a Zöldhatár esetében pedig 
a komposztálásra.

Hogyan hat a rezsiárak emelkedése 
a cégük működésére?

Átlagosan 25-30 százalékos többletkiadás-
sal számoltunk. Menedzsmentünk azon-
ban folyamatosan azon dolgozik, hogy 
a külső körülmények ellenére változatlan 
minőséggel és létszámmal dolgozzunk 
tovább.

Szolgáltatásaik díja növekedhet 
a pénzügyi-gazdasági válság hatására?

Átvevő partnereink emelik a kezelési 
díjaikat, az elkülönítetten gyűjtött csoma-
golási hulladék átvételi árai pedig folya-
matosan csökkenek. Ezen kívül a rezsiárak 
is drasztikusan megemelkedtek, amit 
szintén kompenzálnunk kell. Első lépés-
ként kénytelenek voltunk a hulladékudvar 
szolgáltatási díjait megnövelni, azonban 
ez az emelés átlagosan mindössze 10-20 
forintot jelent kilónként.

Mit tanácsolna az érdieknek, hogyan 
csökkentsék szemétkibocsátásukat, 
ökológiai lábnyomukat? 

Főleg azt, hogy minél kevesebb szeméttel 
járó árucikkeket vásároljanak. Sajnos nem 
minden csomagolás újrahasznosítható, és 
a magas rezsiárak mellett a papírhulladék-
feldolgozás már nem éri meg a gyárak 
számára. Egyszerűen nem tudják eladni 
az újrahasznosított papírt annyiért, mint 
amennyibe a feldolgozása került. Ezen kí-
vül sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fek-
tetni otthonukban a hulladék megfelelő 
válogatására, hiszen még mindig nagyon 
sok hasznosítható hulladék kerül a vegyes 
kukába, a szelektívben pedig nagyon sok 
a nem hasznosítható hulladék. Minden 
érdi lakos díjmentesen kaphat tőlünk egy, 
az üvegek gyűjtésére alkalmas kukát, 
amelyet havonta egyszer ürítünk. Sajnos, 
eddig a lakosság elenyésző része élt ezzel 
a lehetőséggel. 

Koncz Tamás

EZEN A HÉTEN, SZEPTEMBER 24-ÉN AZ ALÁBBI UTCÁKBÓL VISZIK EL A ZÖLDHULLADÉKOT:

Ács u. Aggteleki u. Ajnácskő u. Aknász u. Aradi u. Aszfaltozó u. Asztalos u. Bádogos u. Bajcsy-Zs. út Bakonyi u.

Bányász u. Barlang u. Bérc u. u. Betonozó u. Bihari u. Bikszádi u. Bognár u. Borszéki u. Börzsönyi u. Brassói u.

Burkoló u. Búvár u. Bükk u. Cserhalmi u. Cserhát u. Csigás u. Csillés u. Csiszoló u. Csobánci u. Csókakó u.

Csúcs u. Csurgói u. Daróci u. Daróci u. Darukezelő u. Debrői u. Detrekő u. Dévai u. Dévényi u. Drégely u.

Egervári u. Esztergályos u. Fametsző u. Faműves u. Faragó u. Fátra u. Favágó u. Fazekas u. Felvici u.

Fényező u. Festő u. Firtos u. Fogarasi u. Földmérő u. Földmunkás u. Fraknó u. Fűtő u. Fuvaros u. Füleki u.

Fűrészelő u. Füzérvári u. Gépész u. Hargitai u. Hegesztő u. Hegyalja u. Iglói u. Írottkő u. Kalotaszegi u. Kárpáti u.

Kassai u. Késmárki u. Kolozsvári u. Komáromi u. Komlói u. Körmöci u. Korompai u. Kőhalmi u. Kőszegi u. Krasznahorkai u.

Kubikus u. Liptói u. Lőcsei út Mátra u. Mecseki u. Murányi u. Naszályi u. Nógrádi u. Orom u. Radnai u.

Regéci u. Retyezáti u. Rozsnyói u. Salgói u. Selmeci u. Somogyvári u. Somoskő u. Sóskúti út Szendrői u. Szigetvári u.

Sziklás u. Szirtes u. Szovátai u.
Tárnoki út (Bajcsy-Zs. út és 
a Kolozsvári utca között)

Tátra u. Temesvári u. Tömösi u. Tordai u. Torockói u. Törcsvári u.

Trencséni u. Tusnádi u. Ungvári u. Üveges u. Vereckei u. Vihorlát u. Vízmosás u. Zengő u. Zilahi u. Zólyomi u.
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Rezsicsökkentés kiskapukkal
A „rezsicsökkentés megőrzése” a gázárak tekinte-
tében súlyos igazságtalanságokat teremtett, melye-
ket egy szeptember 9-i kormányrendelet igyekszik 
orvosolni. Eszerint ha egy épületben több lakóegy-
ség található, és ezt a jegyző hatósági bizonyítvány 
kiállításával igazolja, a gázszolgáltató a következő 
hónaptól már ennek megfelelően biztosítja a kedvez-
ményes gázárat. Utánanéztünk, ki lehet rá jogosult, 
és miként tudja intézni.

2022. augusztus elejétől már 
csak évi 1729 köbméter földgázt 
vehetünk igénybe kedvez-
ményes áron. Gázmennyiség 
helyett a felhasznált energiát, 
vagyis az átlagos fűtőértéket 
veszik alapul – mivel az ország 
különböző pontjain, illetve 
egyes időszakokban változhat 
a gáz fűtőértéke –, az 1729 m3 
63 645 MJ/év/felhasználási hely 
mennyiségnek felel meg, ez az, 
amelyet még a kedvezményes 
áron számolnak el. Havi 144 köb-
méter feletti fogyasztás esetén 
viszont a többletért hétszeres 
árat kell fizetni. A „rezsicsök-
kentés megőrzése” – hogy 
a kormány terminológiáját 
használjuk – lehetetlen helyzet-
be hozta azokat, akik jó magyar 
szokás szerint többgenerációs 
házat építettek, és a benne 
lakó 2-3 család – nyilván a fenti 
limitet meghaladó – fogyasztá-

sát egy mérőóra méri. Akiknek 
nem volt szerencséjük, és idős 
korukra egyedül maradtak 
az ilyen gigantikus energiaigé-
nyű házakban, azok kénytelenek 
lesznek eladni az otthonukat. 
Most szembesülnek a valóság-
gal azok az érdi új építésű házba 
költözött lakók is, akik a helyi 
építési szabályzatnak (HÉSZ) 
meg nem felelő módon fölhú-
zott házakba költöztek. Vagyis, 
ahol a telekre csak kétlakásos 
ház építését engedte volna 
a HÉSZ, de az építtető 6-8 lakást 
(hivatalosan lakrészt) értéke-
sített, emiatt nem is lehetett 
társasházzá nyilvánítani.

A FELADAT LEHETETLEN, 
DE EL KELL VÉGEZNI

Az önkormányzatok torkán 
fennakadt a kormányrendelet. 
Az érdi hivatalba két nap alatt 
400 így-úgy összetákolt kére-
lem futott be, a telefonvonalak 
égtek, és tanácstalanul próbáltak 
választ találni, vajon mire lehet 
alapozni a hatósági bizonyítvá-
nyok kiadását – azon túl, hogy 
a kérelmező azt állítja, hogy neki 
jár. Végül a belügy a hét közepén 
tájékoztatót küldött ki, helyszíni 
szemlére tett utalással, amitől 
a jegyzőknek – érthető módon – 
égnek állt a hajuk, és a hivatalok 
egymással konzultáltak, hogy ki 
miként értelmezi a kormányrende-
let végrehajtását.

Miután a rendelet az elbírá-
lásra 8 napos határidőt szab, 
a több száz, esetenként több ezer 
kérelem jogosságát lehetetlen 

a helyszínen ellenőrizni. Van olyan 
önkormányzat, amely gyorsan 
formanyomtatványt rögtönzött 
(Budapest 13. kerülete), máshol 
azt tanácsolják a polgárnak, 
rajzolja le kézzel, nagyjából mé-
retarányosan, hogyan is néznek 
ki azok a lakóegységek. Tulajdoni 
lapot, hivatalos tervrajzot nem 
kérnek. A legtöbb önkormányzat 
– köztük az érdi – be is jelentette, 
hogy kapacitás hiányában eltekint 
a helyszíni szemlétől.

„A kormány olyan feladatot 
hárított a jegyzőre, amelyet egy 
nagyobb város hivatala a kérvé-
nyek nagy száma miatt akkor sem 
tudna tisztességgel teljesíteni, 

ha kék lámpás autóval 80 km/
órás sebességgel száguldozna 
a városban, hogy minden helyszínt 
ellenőrizzen – értékeli a helyzetet 
László Ferenc, az érdi Polgármes-
teri Hivatal kommunikációs veze-
tője. – Így nem marad más, mint 
hogy jóhiszeműen megbízunk 
abban – ahogyan az önkormány-
zatok nagy része ezt teszi –, hogy 
amit bejelentenek az állampol-
gárok, az megfelel a valóságnak. 
Továbbá felhívjuk a figyelmüket 
arra, hogy a tényleges állapotot 
jelentsék nekünk, különben súlyos 
szankciónak néznek elébe (a piaci 
ár másfélszeresét kell kifizetni), ha 
az utólagos ellenőrzés – amelyet 
nem az önkormányzat, hanem 
a kormányhivatal építésügyi ható-
sága fog elvégezni – nem találja 
nyomát a bejelentett számú lakás-
egységnek. A jegyzőnek jelenleg 
csupán egy ellenőrzési lehetősége 
van: megnézni, hogy a lakcím-
nyilvántartás szerint valóban ott 
laknak-e a kérelmezők.”

A jogszabály úgy rendelke-
zik, hogy az ilyen módon meg-
szerzett hatósági bizonyítvány 
alapján az egyetemes szolgáltató 
(az MVM Next) már a következő 
hónap elejétől megítéli a re-
zsicsökkentett árat. Miután most 
tömegével kap ilyen kérvényeket, 
nyilván a szolgáltatónak sem áll 
majd módjában ellenőrizni, hogy 

minden rendben van-e a beje-
lentett lakásegységekkel. A jog-
szabály azonban utal arra, hogy 
a szolgáltató „észlelheti” – vala-
milyen rejtélyes módon –, hogy 
valami nem stimmel, és akkor 
Zeusz villámai lecsapnak a simlis 
kérvényezőre: kiszáll az eljáró 
hatóság.

MI SZÁMÍT LAKÁSNAK?

A lakóegység fogalmának 
értelmezése számos kérdést vet 
föl: lakóegységnek számít-e – ad 
absurdum – egy szoba mobil WC-
vel, lavórral, rezsóval? Mehet-e 
napra, akinek vaj van a fején: 

mondjuk, aki engedély és bejelen-
tés nélkül épített önálló lakrészt 
az egyetemista gyereknek az ere-
detileg „gazdasági épületként” 
nyilvántartott sufni helyére, ha 
az egyébként önálló lakrészként 
működik évek óta? 

A jogszabály az OTÉK lakás-
definícióját ajánlja mérlegelésre. 
Eszerint lakás az, ahol van lakó-
szoba (természetes megvilágítású 
és szellőzésű, fűthető, huzamos 
tartózkodás és pihenés céljára, 
legalább 8 m2 alapterülettel), egy 
helyiség főzésre, egy tisztálkodás 
és tárolás céljára. De vajon lakás-e, 
amely ugyan külön bejáratú, de 
az étkező és tároló funkciókat 
egy helyiség szolgálja, és a lakója 
a szomszéd lakóegységben mos 
és főz, dicséretesen fenntartható 
megoldást felmutatva? E kérdések 
megválaszolása most a lelkiisme-
retünkre, jogérzékünkre vannak 
bízva.

Vajon mi lesz a kertvárosi kis 
telkeken illegálisan kialakított 
többletlakásokkal? László Ferenc 
szerint ezek most bajban vannak, 
hiszen társasházzá alakulni nem 
tudnak, és a HÉSZ-t sem fogja 
az önkormányzat módosítani 
a kedvükért.

„A kormány azonban biztosí-
tott számukra is egy joghézagot 
– magyarázza a kommunikációs 
vezető –, legalábbis erre az egy 

esetre, a kormányrendelet 4/a 
Családi fogyasztó közösségekre 
vonatkozó kedvezmények pontjá-
nak 2. bekezdésében: »a hatósági 
bizonyítvány a ténylegesen kiala-
kult állapotot igazolja. Az eljáró 
hatóság az ingatlanra esetlegesen 
jogszabályban meghatározott, 
a rendeltetési egységek számára 
vagy funkciójára vonatkozó kor-
látozást nem veszi figyelembe… 
az építmény jogszerű használatát 
vélelmezi.« Ez azt jelenti, hogy 
a tanúsítvány megadása tekinte-
tében gyakorlatilag arra buzdítják 
a jegyzőket, hogy az önkormány-
zat által megalkotott, a közgyűlés 
által megszavazott HÉSZ-t ebben 
az esetben felejtsék el. Termé-
szetesen ez nem jogosítja fel 
az építési vállalkozókat arra, hogy 
mostantól bármit építhetnek.” 

„Szerettük volna, ha minél 
hamarabb, minél több érdi 
kapja meg ezt a lehetőséget – írta 
facebook-oldalán Csőzik László 
polgármester. – Több jogász taná-
csát kikérve végül úgy döntöttünk, 
az érdi városvezetés mindent 
megtesz azért, hogy felpörgessük 
a hatósági bizonyítványok kiadá-
sát, az időt rabló helyszíni szemlét 
mellőzve jóhiszeműen, a lehető 
leghamarabb kiadjuk az igazolást 
mindenkinek, aki azt az előírások-
nak megfelelően kérelmezi.”

Mihalicz Csilla

Hogyan intézze a kérelmét?
Az interneten számos formanyomtatványt talál – az erd.hu olda-
lán is –, legegyszerűbb a kérvényt és a nyilatkozatot ezek segítsé-
gével beadni. Aki ilyet nem talál, illetve maga szeretné megfogal-
mazni az igényét, az alábbiak szerint járjon el.
1. A hatósági bizonyítványt azok kérhetik, akik olyan ingatlanban 

laknak, ahol legalább 2, maximum 4 „lakás rendeltetési egység” 
van. Ezek számáról a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kormány-
rendeletben meghatározottaknak megfelelően. A hatósági 
bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a kérelmezett ingatlan 
nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek.

2. A kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlan címét, a kérelmező 
személyes adatait (név, cím, születési hely és idő, anyja neve, 
értesítési cím, elérhetőség), az ingatlanra vonatkozó adatokat 
(cím, helyrajzi szám) és azt, hogy az ingatlanban hány önálló 
lakásrendeltetési egység található.

3. A kérelemhez mellékelten nyilatkozni kell arról, hogy a lakás-
egységek megfelelnek az OTÉK lakásra vonatkozó feltételeinek. 
Amennyiben lehetséges, a kérelmező csatolja a lakás haszná-
latbavételi engedélyét, a lakások alaprajzát (szintenként) – ez 
utóbbit elkészítheti maga is, méretarányosan.

4. A kérelem beadása előtt érdemes egyeztetni a helyi önkor-
mányzattal a részletekről.

5. A kérelmet be lehet adni:
– személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
– postai levélben,
– kérvényezni elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (a https://
epapir.gov.hu/ weboldalon (témacsoport: „egyéb”, ügytípus: 
„egyéb”, címzett: „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata”),
– e-mailben a foldgazbizonyitvany@erd.hu címre küldött, elekt-
ronikus AVDH aláírással ellátott kérelemmel. (Elektronikus alá-
írással a https://magyarorszag.hu/avdh weboldalon lehet ellátni, 
majd az aláírt dokumentumot az e-mail-üzenethez mellékelni.) 
Fontos, hogy senki ne küldjön be egyszerű, e-aláírás nélküli e-
mailt, mert az nem felel meg jogszabálynak!

6. A jegyző nyolc munkanapon belül adja ki a hatósági bizonyít-
ványt, melyet utána el kell küldeni a Kormány felügyelete alatt 
álló MVM Next gázszolgáltatónak, amely a nyilatkozat benyúj-
tását követő hónap elsejétől biztosíthatja a rezsicsökkentett 
árat lakóegységenként.

A részletes tájékoztató anyag megtalálható az erd.hu webolda-
lon.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Sziklás udvarból édenkert

H armadszor nyerte meg a Virágzó érdi porta pá-
lyázatot Horváthné Soós Renáta. Ellátogattunk 

a közgazdász tanár édesanyához, aki körbevezetett 
minket a kertjén, ami méltán lett Érd legszebbje.

Hűvös, borús az idő, csak 
épphogy nem csepereg az eső, 
mikor becsengetek Renátáék 
kapuján. Bekukucskálok a kerí-
téslécek között: szemben egy 

hatalmas banánfa bólogat, és 
ahogy nyílik az ajtó, olyan, mint-
ha egy másik, sokkal színesebb 
és szebb világba csöppennék: 
egzotikus, sosem látott cserjék 
és közismert fajták békésen 
megférnek egymás mellett; 
izgalmasak, mégis harmonikusak 
ezek a párosítások.

Azt hihetnénk, egy kertész él 
itt, pedig nem – Renáta köz-
gazdász, a Corvinus Egyetemen 
tanít. A kertészkedés szeretete 
még gyermekkorából ered, 
amikor a nagymamájával együtt 
ültetett, gyomlált, ápolta a 
növényeket. Arra vágyott, hogy 
saját kertje legyen, ami 2007-ben 
meg is valósult: Érd felső részén 
vásároltak ingatlant a férjével. 
Kertről, legalábbis a maihoz 

viszonyítva, nem beszélhetünk, 
némi fű volt meg egy tujasor. 
Ez aztán idővel eltűnt: került a 
helyére árnyékliliom – több mint 
száz fajta –, babérbokor és az 

elefántfülre haja-
zó kolokázia. 

„Tavasszal 
az árnyékliliom 
uralkodik, aztán 
nyáron a kolo-
kázia veszi át a 
helyét. Évszakon-
ként más és más 
növényekre fóku-
szálunk” – meséli 
Renáta. Élmény 
végigsétálni a 

kerítés mentén kialakított ágyás 
mellett, ugyanis a kora őszben 
is pompázatos növények közt 
kisebb-nagyobb kerti díszek, 
szobrok bujkálnak. 

Üde gyepen sétálunk hátra, 
ahol kinyílik a kert: a nagy füves 
részt kicsi dísztó, pihenősarok, 
játékeszközök keretezik. És 
ott vannak a fák is, amelyek 
árnyékot adnak: cseresznye, 
sárgabarack, mandula, körte, 
mogyoró. A terasz korlátján vi-
rágtartók: bennük nem muskátli 
vagy egynyári növény, hanem 
varjúháj virít. „Ha elutazunk, 
nem kell locsolni, nagyon jól 
bírja a szárazságot, és még télen 
is díszít. Nagyon szép akkor is, 
amikor deres a levele” – árulja el 
Renáta, aki nemcsak minket avat 

be kertje apró titkaiba, hanem 
egy érdi kertbarát facebook-kö-
zösség tagjait is. Rendszeresen 
megosztja tanácsait, tippjeit az 
érdeklődőkkel. Egy minőségi, 
valóban szép kertet kialakítani 
nem olcsó mulatság – ezen a 
parkvárosi területen például 
olyan rossz, sziklás volt a talaj, 
hogy termőföldet kellett hozat-
niuk –, de vannak olyan megol-

dások, amelyeket bárki olcsón 
alkalmazhat. Ilyen például a 
komposztálás vagy az esővíz-
zel történő öntözés. Renátáék 
hordókban, illetve ciszternában 
gyűjtik a csapadékot, és azzal 
öntöznek. Csepegtetőrendszert 
építettek ki, így a növények so-

sem szomjaznak. Kerti díszeiket 
is részben maguk készítik: példá-
ul kavicsokat festenek a gyere-
kekkel. Renáta arra is ügyel, hol 
szerzi be a palántákat, magvakat 
– az embermagas paradicsom-
tövek például Székesfehérvár 
mellől származnak, a paprika-
palánták viszont Érdről. 

Azért csodálatos ez a kert, 
mert folyamatosan alakítják 

a család 
igényeihez: 
a gyerekek 
kisiskolások, 
szükségük 
van olyan te-
rületre, ahol 
focizhatnak, 
szaladgál-
hatnak, hin-
tázhatnak. 
Szeretnek 
sütögetni, 
így ehhez is 

kialakították a megfelelő helyet. 
Nagy igényük van az otthon ter-
mesztett zöldségre, gyümölcsre 
is, ezért aztán nemcsak az egzo-
tikus cserjék, hanem a szőlő, az 
eper, a ribizli és fűszernövények 
is helyet kaptak, ahogy a nyuszi 
ketrece, a teknős tavacskája és 

a kutya házikója is. Ráadásul úgy 
alakították ki az egész kertet, 
hogy se a szomszédok, se a já-
rókelők ne lássanak be, így őrzik 
a privát szférát. Mivel a kertet 
határoló növények nagyon 
változatosak, nem tűnik zártnak 
a tér.

Kérdésemre, hogy ki alakítja, 
műveli a zöldet, Renáta elmond-
ta: az ötletek tőle származnak, a 
kivitelezés a férjéé. Mivel Renáta 
tanár, nyáron több ideje van, 
így főleg ő gondozza a növénye-
ket – amikor csak ráér, dolgozik 
odakint: „Nagyon élvezem a 
kertünket, ha kisétálok, minde-
nen elmosolyodok.”

Ádám Katalin
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Földrajz az egész világ
Kivételes alkalom volt az idei: egy földrajz szakos középiskolai 
tanár vehette át a Teleki Sámuel-érmet.

Szeptember 13-án rendezték meg a XI. 
Balázs Dénes Tudománytörténeti Konfe-
renciát a Magyar Földrajzi Múzeumban, 
ahol – mint Szűcs Gábor alpolgármester 
köszöntőjében megfogalmazta – tizen-
három tudományág képviselői (tudósok, 
muzeológusok, geográfusok, középis-
kolai tanárok, történészek, mérnökök, 
térképészek, jogászok, botanikusok és 
entomológusok) számoltak be új ered-
ményeikről.

„A múzeum csaknem negyvenéves 
fennállása alatt több mint félszáz kon-
ferenciára került itt sor. Érd ilyenkor 
mutatja meg az országnak, sőt nemzet-
közi színtéren is, hogy a tudományos 
szférában is fontos szerepet igyekszik 
vállalni” – hangsúlyozta Szűcs Gábor.

Kubassek János múzeumigazgató azt 
emelte ki: mivel idén van a Magyar Föld-
rajzi Társaság megalakulásának 150. év-
fordulója, a fő céljuk az volt, hogy a tár-
sasághoz kapcsolódó eredményeket 
villantsák fel. A doktoranduszok éppúgy 
helyet kaptak az előadók között, mint 
a több évtizede dolgozó kutatók.

Ahogy ez már hagyomány, érdi elő-
adók és témák is szerepeltek a konfe-
rencián: Pergel Antal történész, az Érdi 
Szakképzési Centrum főigazgatója Carl 

Gustaf Emil von Mannerheim, a cári 
orosz hadsereg főtisztje kínai utazá-
sáról tartott előadást, míg Stencinger 

Norbert történész, a VMG tanára gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnök érdi tar-
tózkodásáról beszélt, ami helytörténeti 
szempontból kuriózumnak számít.

Kubassek János geográfus, tudo-

mánytörténész Teleki Pár tanítványáról, 
Ujpétery Elemérről, a XX. századi magyar 
történelem fontos eseményeinek szem-
tanújáról tartott előadást.

Ahogy az már hagyomány, a konfe-
rencián adták át a Teleki Sámuel-érmet 
is, amit idén dr. Becsei József egyetemi 
tanárnak ítélt oda a társaság. Becsei 
Balázs Dénessel szorosan együttmű-
ködve rendkívül sokat tett azért, hogy 
létrejöhessen a Magyar Földrajzi Múze-

um. A konferencián nem volt jelen, így 
távollétében méltatták munkásságát.

A másik díjazott Gruber László közép-
iskolai tanár volt – ez azért is különleges 
dolog, mert eddig nem ítélték még 

pedagógusnak ezt a kitüntetést. A ran-
gos díjat dr. Jeney László geográfustól, 
a Magyar Földrajzi Társaság főtitkárától, 
valamint Kubassek Jánostól és Szűcs 
Gábortól vehette át a tanár úr.

Gruber László a bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium tanára, 
több mint két évtizede. Vallja: ha a gye-
rek érzi a törődést, azt, hogy mellette 
vagyunk, nagyon sok eredményt lehet 
elérni.

„Az utóbbi 13-14 évben ötven nem-
zetközi vagy országos helyezést értünk 
el földrajzversenyeken. Emellett több 
tanulmányutat is szerveztem: körülbe-
lül ezer diákkal utaztam már Erdélytől 
Izlandig, Marokkótól Kirgizisztánig, és 
jártunk Korzikán is. Sátraztunk, saját 
magunknak főztünk, és informatív kise-
lőadásokat is tartottunk, hogy a gyere-
kek tudással is feltöltődve érkezzenek 
haza” – mondta tudósítónknak Gruber 
László, aki hangsúlyozta: a tanárok 
feladata, hogy elhitessék a diákokkal: 
földrajz az egész világ.

„Ha mi érdekesek tudunk lenni, 
bármilyen tantárgyat el tudunk adni 
a gyerekeknek. Ha az ember csak a szi-
gorú tankönyvi dolgokat mondja, azt 
a gyerekek unják. De ha a kezébe adunk 
érdekes kőzeteket, ásványokat, roppant 
izgalmas lesz számukra” – tette hozzá 
Gruber László. Óráin helyet kap a fizika, 
a kémia, a csillagászat, filmeket néznek, 
olvasnak, zenét hallgatnak. Célja, hogy 
gondolkodtassa a gyerekeket, ne a tan-
anyag bemagolásáról szóljanak az órák.

Ádám Katalin

Automata  
kutyamosó nyílt Érden
Lerázza magáról, mint kutya a vizet – tartja a mondás. Mióta megnyílt Érd első automata 
kutyamosója, már rázni sem kell. 

Akinek kutyája van – főleg, ha nagytestű fajta, az a ka-
landos kedvű, aki mindenbe belehempereg –, tudja, 
milyen jó mulatság a kutyafürdetés. E sorok írójának is 
volt benne része bőven, míg élt a két kajla dalmatája. 

Mindig megérezték, ha eljött a fürdés ideje. Mindig. 
A sarokból kellett előimádkoznom őket, csábító fa-
latkákkal. Így sem jutottam a kád közelébe velük, úgy 
kellett odacipelni és beemelni a harminckilós (az ellenál-
lástól legalább ötvennek tűnő), miskolci kocsonyaként 
remegő ebeket a kádba. Ott aztán jött a csúszkálás, 
a zománc fülsértő karistolása, némi szűköléssel vegyít-
ve. De innen legalább simán ment, mert a sokktól arány-
lag nyugodtan tűrték a procedúrát. Leszámítva, hogy 1. 
nyakig vizes lettem, 2. a fürdőszoba úgy nézett ki, mint 
a csatatér, 3. ázott kutyaszag lengte be az egész lakást, 
4. a vizet mindenhová széthordták, mert a törölközőhöz 
nekik, a hajszárítóhoz meg ezek után nekem nem volt 
türelmem. 

Valami hasonlón mehetett keresztül Fuchsné Privitzky 
Zsuzsa a vizslájával. Azzal a különbséggel, hogy ő gon-
dolt egy nagyot, és új dimenzióba helyezte a kutyafü-
rösztést. 

„Ha otthon fürdettük, az komplett fürdőszoba-takarí-
tással járt együtt. Hallottuk egy baráti társaságban, hogy 
létezik önkiszolgáló kutyamosó. Elmentünk, megnéztük, 
és nagyon megtetszett” – mesélte Zsuzsa, aki a napok-
ban nyitotta meg Érd első önkiszolgáló kutyamosóját. 
Mikor megláttam a hirdetésüket, lelki szemeim előtt 
egy autómosó és egy mosoda különös hibridje lebegett, 
és nem is csalódtam: igaz, nem mosógép várt, hanem 
egy nyitható ajtajú, modern acélkád. A vizet, a sam-
pont, a bolhairtót, a szőrápolót és a meleg levegőt gép 
adagolja, a vendég választhatja ki, mit és mennyi ideig 
használ (szakasztott, mint egy autómosóban). Hogy 
mennyit fizetünk, az attól függ, meddig tart a mosás, 
egy perc kétszáz forintba kerül. Persze, a ráfordított idő 

függ a kutya méretétől szőrétől, és attól is, hogy viseli 
a fürdetést. Bruno, a kistestű német juhász fürdetése 
például tíz percet vett igénybe, szárítással együtt. Bruno 
a kolléganőm tündéri, jó magaviseletű, fegyelmezett 
és kedves kiskutyája. Ildi a kérésemre fürdette meg őt, 
és Bruno igen vitézül tűrte a megpróbáltatásokat (még 
a szárítást is) – aki kíváncsi rá, az ÉrdMost honlapon 
megtekintheti a kisfilmet, igaz, nem a teljes, hanem 
a rövidített változatot.  

Szerencsénkre a mosó pont üres volt, nem kellett vá-
rakozni, és mi sem várattunk meg senkit. „Nem régóta 
működünk, egyelőre az látszik, hogy hétvégén nagyobb 
a forgalom. A visszajelzések pedig kedvezőek” – árulta 
el Zsuzsa, aki segédkezett a gépnél, elmagyarázta a mű-
ködését, és megmutatta, mit hol találunk. Nem mintha 
olyan bonyolult lenne: a kis helyiségben kikészítve várja 
a gazdát és a kutyát a törölköző, a kefe, van szemetes, 
és a gép kezelése is pofonegyszerű – bár mi azt tapasz-

taltuk, hogy érdemes két gazdának menni a kutyával, 
még akkor is, ha az eb együttműködő, így egyikük tudja 
nyomkodni a gombokat, a másikuk pedig foglalkozhat 
az állattal. Igaz, mint Zsuzsától megtudtuk, sokan ér-
keznek egyedül, és eddig senki nem panaszkodott arra, 
hogy ne tudta volna megoldani a fürdetést.  Nagy előny, 
hogy emelgetni nem kell a több tízkilós jószágot, ugyan-
is a kád ajtaja nyitható (az más kérdés, besétál-e a kutya 

– Bruno azért annyira nem rohant a csapok alá, de 
amikor már bent volt, alig egyszer-kétszer próbált 
csak kimászni).  

Nagy örömömre a végére egyikünk sem lett 
csuromvizes, még a kis helyiség sem. Bruno 
bezsebelte a dicséretet és a jutalomfalatot – ki 
van készítve a csemege is, ami nélkül egyetlen 
kutya sem távozhat –, és illatosan trappolt haza, 
vacsorázni.

„Nekünk ez nem konkurencia, sőt. Szerintem 
sokan rájönnek, hogy automata mosóba vinni 
a kutyát ráfizetés” – vélekedett egy neve elhallga-
tását kérő kutyakozmetikus. Merthogy felmerült 
bennem a kérdés: mi éri meg jobban a gazdának, 
a kozmetika vagy az automata mosó?

„Pesten már van több is, például a Városliget-
nél. Ott van is értelme: ha a kutya belehempergő-
zik valamibe, gyorsan lefürdetik, hogy ne legyen 
büdös. De ez csak tűzoltás, és a kozmetikust nem 

váltja ki: mi nemcsak megmossuk a bundáját, hanem 
a karmát is levágjuk, kipucoljuk a fülét és kinyomjuk 
a bűzmirigyét. És elvégezzük az egészségügyi nyírást is: 
ez alatt a tappancsain és a nemi szervei körül növő szőrt 
kell érteni. Tehát komplett szolgáltatást nyújtunk, amit 
a vendég otthon nem tud elvégezni” – húzta alá a szak-
ember. 

Ami az árakat illeti: Bruno fürdetése kétezer forintba 
került, mivel tíz perc alatt végeztünk. Kutyakozmeti-
kában – a fenti szolgáltatásokkal együtt – négyezertől 
hétezer forintba kerül egy látogatás (mérettől függő-
en) rövid szőrű kutyával. Ez persze kozmetikusonként 
változhat. Hogy kinek mi éri meg, azt természetesen 
mindenki maga dönti el, az viszont fontos, hogy egyet-
len kutyát sem szabad túl gyakran fürdetni: rövid szőrű 
kutyát két-három havonta érdemes füröszteni – akár 
kádban, akár mosóban, akár kozmetikusnál. 

Á. K.

dr. Jeney László, Kubassek János, 
Szűcs Gábor, Gruber László
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A Duna érdi szakaszán a Hor-
gászegyesületek Velencei-tavi és 
Dunamenti Szövetsége (HVDSZ) 
felel a halgazdálkodásért, mivel 
a szövetség a Horgászegyesüle-
tek Fejér megyei Szövetséggel 
(HOFESZ) közösen kötött alha-
szonbérleti szerződést a Magyar 
Országos Horgász Szövetséggel 
(MOHOSZ).

Dualszky Kovács István, 
a HVDSZ alelnöke, a Rácalmási 
Sirály Horgász Egyesület elnöke 
elmondta, a szövetség alapítói 
1993. december 1-jén szakítottak 
a múltból örökölt „horgászmoz-
galommal”. Merőben új céllal 
olyan alulról építkező közösség 
alapjait rakták le, amely létre-
jötte óta a MOHOSZ tagszer-
vezeteként nyitottságával, 
a horgászközösségek tagjai iránti 
tiszteletével szolgálta a hor-
gászsport, az ember és a vizek 
élővilágának harmonikus együtt-
élését. A HVDSZ a Közép-Duna, 
Nagytéténytől Dunaföldvárig 
tartó folyamszakaszának hal-
gazdálkodási társhasznosítója. 
Három egyesületük, a dunaújvá-
rosi, a polgárdi, a gyáli peremvá-
rosi önálló tógazda. A közösség 
11 tagegyesületében mintegy 14 
ezer horgász hódol e nagyszerű 
hobbinak. Családi programok, 
ifjúsági horgásztáborok, hor-
gászvetélkedők színesítik a napi 
munka utáni kikapcsolódást, 
a szünidőt, a nyaralást. A horgá-
szat életforma, amely az embert 
a természet szeretetére, értékei-
nek megóvására neveli.

HOROGÉRETT

Az Érd és Környéke Horgász 
Egyesületnek nincs saját kezelé-
sű vízterülete. Az érdi horgászok 
a Közép-Duna, Nagytéténytől 
Dunaföldvárig tartó folyamsza-

kaszán horgászhatnak, de napi 
jeggyel az ország bármely részén 
foghatják a halat. A Duna 67 fo-
lyamkilométerének első szakasza 
tartozik Érdhez. A haltelepítés-
hez attól az Aranyponty Zrt.-től 
veszik a halat, legyen az ponty, 
süllő, csuka, harcsa, stb. ahol 
jó minőségű halat termelnek. 
A kapcsolat már öt éve tart, ami 
jelzi, hogy mindkét fél elégedett 
az üzlettel. A szövetség hal-
gazdálkodási üzemterv alapján 
végzi egész évben a haltelepítést 
(persze, csak őshonos halfa-
jokról lehet szó), amely tervet 
a megyei Halászati Felügyelő 
hagy jóvá. A haltelepítés ma már 
szigorú ellenőrzés alatt zajlik, 
nemcsak a megyei felügyelet, 
hanem a halőri szolgálat képvise-
lői is jelen vannak az eseményen. 
Sok esetben a média is kivonul 
a Duna-partra, hogy megörökítse 
a haltelepítést, ahol természe-

tesen a horgászok is megjelen-
hetnek. Fontos a nyilvánosság 
biztosítása, mert így kihúzzák 
a vádaskodás alól a talajt. Sok 
horgász vélekedik ugyanis úgy, 
hogy nem is történt haltelepí-
tés, mert ő nem fogott semmit. 
Pedig az idén is húsz-húszezer 
harcsa-, süllő-, csukaivadékot 
telepítenek a Duna ezen szaka-
szába, és ugyanennyit telepít 
a társhaszonbérlő, a HOFESZ is. 
Az ivadékhal még nem horogé-
rett, arra még 3-4 évet várni kell, 
hogy a megfelelő méretre meg-
nőjön, és horogéretté váljon. 
Telepítenek kecsegét is, évente 
mintegy 10 mázsát, míg ponty-
ból összességében 100 mázsát 
helyeznek a vízbe. 

A horgásznak azonban 
a horogérett hal, pontosabban 
a ponty jelenti a telepítést, 
a többségüket csak az a hal 
érdekli, amit megfoghat és 

hazavihet. Ők a húshorgászok, 
akik mellett egyre többen 
vallják a „catch and release”, 
fogd meg és engedd el (a halat 
kifogás után visszaengedjük) 
elvet. Az alelnök szerint sok 
horgásznak kell még szemléletet 
változtatnia, mert elmúltak azok 
a ’70-es, ’80-as évek, amikor 
a folyókban még halbőség 
volt, és a horgászt kevésbé 
vagy nem ellenőrizték olyan 
szigorúan, mint napjainkban, 
és hazavitt minden kifogott 
halat. A szövetség azonban nem 
tudja pontosan, hogy a 14 ezer 
horgász éves szinten mennyi 
halat fog ki, mert az egyesületek 
fogási naplóit nem látják, csak 
a MOHOSZ tudja a pontos 
mennyiséget kigyűjteni. Ezzel 
együtt elmondható, hogy ezen 
a dunai szakaszon nincs halhiány, 
amit a hivatásos halőrök is 
visszaigazolnak. De ahhoz, hogy 
valaki halat fogjon, alaposan 
meg kell ismernie a Duna ezen 
szakaszát.

HAJÓZNI MÁRPEDIG 
MUSZÁJ?

A Duna vízállásáról szólva az al-
elnök elmondta, hogy az elmúlt 
évtizedben jelentősen mélyült 
a meder, ami a halak életterét 
szűkítette. Az aszály valójában 
nem érintette olyan negatívan 
a vízi országutunkat, mint a me-
zőgazdaságot, de az Európai 
Unió által finanszírozott projekt 
már aggasztó a halakra, a horgá-
szat jövőjére nézve. Ez a pro-
jekt a Dunai Hajózási Útvonal 
Fejlesztés nevet kapta, amely 
tervben a halgazdálkodást ötöd-
hatod rangon kezelik. Az első 
helyen a kereskedelmi hajózás 
fejlesztése, bővítése szerepel, 
amit úgy hajtanak végre, hogy 

kimélyítik a hajózási útvonalat. 
Ennek következtében a meder 
alja még mélyebbre kerül, szinte 
csatornázzák a folyót, kevés víz 
jut a mellékágakba, mert nem 
rehabilitálják, és a halak élettere 
is igen komolyan beszűkül, sok 
helyen megszűnik. A projekt 
szerint a hajózási forgalmat 70 
százalékkal kívánják növelni, ami 
által a fő ág élhetetlenné válik, 
és kis csónakokkal közlekedni, 
horgászni nemigen lehetséges. 
De más társadalmi csoportok 
(sportolók, túrázók) is kiszorul-
nak a Duna fő medréből. Az al-
elnök azt is hozzátette, hogy 
nemcsak a telepítésekből kellene 
a dunai halállományt pótolni, 
hanem a természetes szaporulat-
tal is. Az a céljuk, hogy a halgaz-
dálkodásuk alapja a természetes 
ívóhelyek megőrzése legyen, és 
az itt élő halak szaporulatát segít-
sék elő. Ez pedig a megnövekedő 
hajóforgalom miatt nem lesz 
lehetséges, így a halgazdálkodás 
nagyon nehézzé válik. Az idén 
még nem kezdődött el a terv 
megvalósítása.

A JÓ HORGÁSZ

Steiner Norbertet, a HVDSZ 
halőri szolgálatának halászati 
csoportvezetőjét arról kérdez-
tem, akadnak-e szabálytalansá-
gok. Az a tapasztalatuk, hogy 
évről évre csökken a szabályta-
lanul horgászók száma, és ha 
lassan is, de változik a horgászok 
környezetvédelmi szemlélete. 
Főként a fiatalok mutatnak jó 
példát azzal, hogy sporthorgá-
szok, és nem viszik haza a halat, 
hanem visszaengedik a kifogott 
zsákmányt. A szemetet is egyre 
kevesebben dobják el a parton. 
Nagy segítséget kap a szövetség 
és a halőri gárda a MOHOSZ-
tól úgy, hogy pályázatot ír ki 
eszközök, gépjármű, halőri 
felszerelések, ruházat beszer-
zésre, amely pályázat keretében 
50-70, esetenként 100 százalékos 
a támogatottsági szint.

Az aszály nem okozott ész-
revehető változást a folyó ezen 
szakaszában, és a halak is jól 
érzik magukat. Nem kevés a hal, 
utasította vissza a „vádat” a cso-
portvezető azzal, hogy szinte 
állandóan kint vannak a vízen, 
és ellenőrzik a horgászokat, 
eközben gyakran látják, hol rabol 
a harcsa, a süllő, és hol csoporto-
sulnak a pontyok. Az a horgász, 
aki rendszeresen kijár egy helyre 
és beetet, mindig visz haza halat 
a szákban. A horgászok mellett 
a védett állatok, madarak is 
pusztítják a halállományt, ami 
azért probléma, mert a káróka-
tona – csak a nagy kormorán 
állomány ritkítható – a védett 
halfajokat fogyasztja előszere-
tettel. A halőri munka egyébként 
kiterjed arra is, hogy a parton és 
a vízen is megóvják a környezet 
tisztaságát. 

Hajtun György 

Van itt csali, avagy horgász a pácban
B ár az Érd és Környéke Horgász Egyesületnek nincs saját kezelésű vízterülete, a Duna Nagytéténytől 

Dunaföldvárig tartó szakaszán bőven akad számukra hely a halfogásra. Na de milyen halról álmodik 
a pecás? Hazavinni vagy visszadobni? Az aszály vagy a dunai hajózás fejlesztése a halak legnagyobb 
ellensége? És végül milyen a jó horgász? Cikkünkből mindez remélhetőleg kiderül.
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Nyomot hagyni a világban

E redeti végzettsége grafikus, de évtizedek óta 
a tradicionális népi bútorfestésnek él, a téma 

egyedüli akkreditált oktatója. Templomkazettákat és 
babaházakat is fest, közben tíz éve szervezi az orszá-
gos Értékmentő Tábort, amely összefogja a Kárpát-
medence bútorfestőit. A tárnokon élő Ament Éva 
portréját igyekszünk megrajzolni az itt következő 
beszélgetésben.

A népi kultúra iránti elköte-
lezettsége töretlen. A peda-
gógusok nevelése ennyire 
meghatározó?

Tanárnőm buzdítására indultam 
el Pécsre, ahol Andrásfalvy Ber-
talantól óriási szellemi inspirációt 
kaptam. Grafika szakra jártam, 
16-an végeztünk, máig tartjuk 
egymással  a kapcsolatot, többen 

kézművesek lettek, mások mű-
vészként élnek. Grafikatanárom 
Erdős János volt, akit pótapám-
nak tekintettem. Kemény ember 
volt, de rengeteget tanultam 
tőle, nagyon tisztelem, a népi 
bútorfestésben is az ő alapjaira 
építkeztem. A népi kultúra iránti 
vonzalmam Pécsett megerősö-
dött, közben Magyarlukafára 
jártam alkotótelepre, ösztöndí-
jasa is voltam a Pécsi Néprajzi 
Múzeumnak. Egy évig a művelő-
dési házban dolgoztam Hőgyé-
szen, nagyon hasznos volt, utána 
egyetem, szerelem, házasság. 

Hogyan került Tárnokra?

Fészket akartunk rakni, és 
rájöttünk, annyi pénzünk nincs, 
hogy Budapesten vegyünk 
lakást. Bár huszonévesen 
szívesen laktam volna a kör-
úton, de hála Istennek, nem jött 
össze. 1988-tól lakom Tárno-
kon, akkor édesanyám találta 
a hirdetést egy Tolna megyei 

újságban. Kiderült, hogy a néni 
Szekszárdra költözött, és ott 
hirdette a tárnoki házát. Öt évre 
terveztünk itt lakni, de annyira 
megszerettem ezt a pici házat, 
a környéket, hogy már el nem 
mennék innen. 

Közben megszületett a gyer-
meke, Ament Kovács Bence, 
aki történelem–néprajz sza-
kos (31 éves), most doktorál, 
a Tudományos Akadémia 
Néprajzkutató Intézetében 
dolgozik. Hogyan alakult 
az élete fia a születése után?

Az Erzsébet Áruház grafiku-
saként a dekorációs műhelyt 
vezettem 12 emberrel, nagyon 
szerettem, onnan jöttem gyesre, 
de már nem mentem vissza dol-
gozni, mert nem akartam, hogy 
a gyermekemet idegen ember 
hozza haza az óvodából. 1994-
ben kényszerből vállalkozó let-
tem, reklámgrafika volt a fő pro-
filom. Nehéz megszokni, hogy 
nincs rendszeres jövedelem. 
Akkoriban kúszott be az életem-
be a bútorfestés, eleinte csak 
magamnak, a családnak, majd 
barátoknak, aztán elkezdtek jön-
ni a megrendelések is. Olyannyi-
ra, hogy a reklámgrafikát abba is 
hagytam, nem szeretem, ha egy 
hirdetés erőszakos, nem tudok 
ahhoz alkalmazkodni, etikátlan-
nak is tartom. Maradt a bútor-
festés. A 2008-as gazdasági 
válságot nagyon megéreztem, 
elmaradtak a megrendelések. De 
én mindig több lábon álltam.

Hazánkban a bútorfestést 
egyedüli akkreditált oktató-
ként tanítja 2012-től. Nemrég 
Békéscsabán fejezett be egy 
oktatótábort, majd az erdélyi 
Válaszúton a következőt.

Erre nagyon büszke vagyok, 
eddig több mint kétszáz tanítvá-
nyom végzett, a tevékenységem 
többsége oktatásról szól. Ettől 
élesen különválik a népi bútor-
festés, ami magába foglalja a régi 
bútorok restaurálását is, de be-
került a templommennyezetek, 
kazetták és a szakrális bútorok 
festése is. A hatodik mennyeze-
tet készítem a Magyarókereke 
templomét. A híres szász Umling 
család munkája az 55 darab, egy 
négyzetméteres kazetta. Ez a ka-
zettafestés csúcsa, de nagyon 
nehéz, úgy vállaltam el, hogy két 
táborba beviszem ezt a munkát 
a tanítványaimmal. Most a békés-
csabai, majd a válaszúti tábor-
ban ezen dolgoztunk. Nagyon 
hiszek a közösség erejében, 
óriási energiák működnek az ilyen 
táborokban. Mindenki neve 
felkerült az alkotók között ABC 
sorrendben, függetlenül attól, 
hogy csiszol vagy fest. Ez óriási 
megtiszteltetés. 

Melyik templomban dolgo-
zott még?

A sólyi templomon két évig 
dolgoztam, szintén tanítványok-

kal. Árpád-kori fatemplom volt, 
Szent István-fogadalmi temp-
lom, a fogadalmi kápolnát egy 
1009-ből származó királyi okirat 
az egyetlen olyan templommá 
teszi az országban, amely doku-
mentáltan Szent István szemé-
lyéhez fűződik. Most református 
templom, 1724-ben épült meny-
nyezete volt, ami egy tűzvészben 
megsérült, az 1800-as években 
eladták az Iparművészeti Múze-
umnak, a tiszteletes visszakérte, 
az eredetit nem adták vissza, de 
hiteles másolatot készíthettünk 
róla. 

Szerteágazó a munkája. 
Melyik okozza a legnagyobb 
örömet? 

Rengeteget utazom, járom 
az országot, többnyire hétvé-
gén vannak a képzések. Vannak 
a gyógynövényes munkáim, régi 
tárgyformák-
ra gyógynö-
vénymintákat 
festek, mai 
használatra. 
Ezt is nagyon 
szeretem, 
de az igazi 
szenvedély 
a babaházak 
építése. Ez 
a lételemem, 
mert rendkí-
vüli módon 
kikapcsol. 
A házak 
1:10 arányú, 
aprólékosan 
kidolgozott bútorokból, tárgyak-
ból állnak. A gyufától a kemen-
céig minden van benne, ami 
a hagyományos Tolna megyei 
Hegyhát, Völgység és Sárköz 
vidékének házaira jellemző. Vár-
alja, Hőgyész, Diósberény, Gyönk 
és még számos település ház-, 
udvar- és lakrészei is bemuta-
tásra kerülnek. Mindegyik saját 
történetet mesél a múltról. 

Mindez több embernek is ele-
gendő munka lenne, de nem 
beszéltünk még az Iharos 
Népművészeti Egyesületről, 
amelynek vezetését 2007-ben 
vette át.

Na, ez meg a szívem csücske. 
A Dél-budai régióban élő alko-
tókat tömöríti a szervezet, 24 
kézműves mesterséggel. Eleinte 
nagyon ráfizetéses volt, igaz, 
erős kézzel vezetem az egyesü-
letet, de mindig megpróbálom 
úgy intézni, hogy a sikereket 
együtt éljük meg. Egyesületként 
a Hagyományok Háza-hálózat 
Pest megyei partnerei vagyunk, 
a teljes megyét lefedő felada-
taink vannak, ami a közműve-
lődésen belül a mi területünkre 
vonatkozik. Nemcsak játszóhá-
zakat tartunk, hanem néprajzi 
előadásokat, zenei fellépéseket, 
hangszerbemutatókat. Nagyon 
jó együttműködési kapcsolatunk 
van a Magyar Földrajzi Múze-
ummal, a Matrica Múzeummal, 
tájházakkal, az Aszódi Múzeum-
mal, a százhalombattai Barátság 
Művelődési Központtal, a Forrás 
Néptáncegyüttessel, a Peso-

vár Művészeti Iskolával. Oda 
megyünk, ahol megbecsülnek 
bennünket. Bekerültünk a szept-
emberben induló Kós Károly-
programba, ami azt jelenti, hogy 
szeretnénk egy mintaprojektet 
megvalósítani az Érdi Tankerü-
letben, 23 iskola csatlakozásá-
val, bevisszük a közoktatásba 
a tárgyalkotást, a néptáncot, 
a népzenét, a népmesét, a soly-
mászatot, a kékfestést. Kidol-
goztunk egy tanmenetet 1–13. 
évfolyamig, ahol minden gyerek 
évente kétszer találkozik ezzel 
a szellemiséggel. Gyermekkorom 
óta célom, hogy nyomot hagyjak 
a világban. Úgy érzem, most már 
talán sikerül.

Bartos Csilla

Névjegy
Ament Éva 1964-ben Diósberényben született, gyermekéveit Hőgyészen 
töltötte, most Tárnokon él. 1991 óta foglalkozik bútorfestéssel, Mező-
kövesden Kovács András bútorfestőtől, és Hartán Himpelmann Pétertől, 
a Népművészet Mestereitől tanult. 
2004-től babaházak készítésével is foglalkozik. Eredeti végzettsége 
alkalmazott grafikus. Munkái jellemzője a tradicionális népi bútorfestés, 
illetve a régi füveskönyvek világa. Alkotásai többségét a templomka-
zetta-festés teszi ki. Tíz éve szervezi az országos Értékmentő Tábort, 
amely összefogja a Kárpát-medence bútorfestőit. A Hagyományok Háza 
bútorfestő képzésének tananyagát ő dolgozta ki, ma már oktatója is. 
Jelentősebb munkái: a pestimrei református, a szigetszentmiklósi görög 
katolikus, a sólyi református és a lökösházi katolikus templom. 2007 óta 
vezeti az Iharos Népművészeti Egyesületet, amely szakmai kapcsolatot 
folytat a Népművészeti Egyesületek Szövetségével, a Hagyományok 
Házával, a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Magyar Művészeti Akadé-
miával is.
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Ének az esőben 

S em a napközben szemerkélő,  sem az estefelé rá-
zendítő eső, sem a hűvös idő nem vette el az érdi 

szüretelők kedvét. Az alábbi képek önmagukért 
beszélnek.

A 2022-es szüreten minden eddi-
ginél több és színesebb program 
várta a látogatókat, akik a ha-
gyományos görög táncoktól 
az interaktív bűvészshow-ig 
számtalan szórakozási lehető-

séggel találkozhattak. Délután 
már több mint ezerötszázan 
látogattak ki az érdi pincesorra, 
ahol egyetlen program sem 
maradhatott el: a vidám játékok, 
szórakoztató programok mellett 

a lovas kocsis felvonulás, a szőlő-
taposás, a mustkóstolás is része 
volt a rendezvénynek, ahogy 
a néptáncosok fellépése is.

„Szeretnénk, ha tovább élné-
nek a hagyományok, és ez a több 
évszázados pincesor” – hangsú-
lyozta Martonosi Tamás, az Érdi 
Pincetulajdonosok Egyesületé-
nek elnökhelyettese. Elárulta azt 
is, hogy az aszályos nyár ellenére 
idén jó termés várható.

Az idei szüret egyik külön-
legessége volt az Érdi Görög 
Nemzetiségi Önkormányzat 
műsora. A pincesor valaha 
Sina Simon görög származású 
mecénásé volt, aki az 1850-es 
évektől hatalmas összeggel 
támogatta a fontosabb ma-
gyar gazdasági és kulturális 
fejlesztéseket. Emlékét sze-
retné megőrizni a nemzetiségi 
önkormányzat.

A szüretet Csőzik László 
polgármester nyitotta meg, aki 
a pincesor fejlesztéséről beszélt. 
Mint elmondta, szeretnék, ha 
Ófalu, illetve a pincesor régi 
fényében ragyogna. Készül 
az új présház, és megkezdődött 
a gazdatiszti ház felújításának 
terveztetése is. A Kerülő és 
a Sugár út terveztetésére is 
aláírták a szerződést.

Á.K.

Kőhalmi Ferenc bohócbűvész mindenkit elbűvölt, 
a szüret főszervezőjét, Ba-Nyilas Hajnalkát is
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Nincs szüret kürtőskalács nélkül

Szelfikirálynő

Esernyőre most bizony szükség volt

Micimackó is a szüreti mulatságon 
keresztül ment haza a Százholdas pagonyba

A népi játékokat élvezték a gyerekek
A kutyik is szívesen 

látott vendégek voltak

Az idei szüret egyik különlegessége volt  
az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat műsora

A szüret fénypontja,  
a lányok lábbal tapossák a szőlőt A nép hangja
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TIZENEGY GÓLOS FIASKÓ ÓVÁRON

Tizenegy góllal maradt alul az Érd a Motherson Mosonmagyaróvári 
KC otthonában, a női kézilabda NB I hétközi mérkőzésén. A 9. for-
dulóból előrehozott összecsapáson 5–4-nél még előnyben volt Hor-
váth Roland vezetőedző gárdája, végül azonban 35–24-re kikapott.

Kopecz Barbara jóvoltából az Érd szerezte meg a találkozó első 
gólját, majd 2–1-nél és 5–4-nél is birtokolta az előnyt. A 15. és a 24. 
perc között azonban hét hazai találatra egyetlen érdi válasz sem 
érkezett, ezzel pedig 12–5-ös fórba került az Óvár. Az első harminc 
perc után 17–10-re vezettek a hazaiak.

A fordulás után tovább növelte előnyét a vendéglátó, és már 
csak az volt a kérdés, mekkora lesz a számbeli különbség a két 
csapat között a lefújáskor. Végül tizenegy góllal, 35–24-re maradt 
alul az Érd a nála jóval erősebb játékerőt képviselő mosonmagyaró-
váriakkal szemben.

SIKEREK A MEGYEI ÉLVONALBAN

Lejátszotta története első két bajnoki mérkőzését a Pest megyei I. 
osztályban a Kőrösi KDSE férfi kézilabdacsapata. A házigazda mind-
két párharcát győzelemmel zárta.

Balázs Tibor játékos-edző szerezte a Solymár elleni történelmi 
első mérkőzés szintén történelmi első hazai találatát, mellyel 1–1-re 
alakította az állást. Ezt követően átvette a vezetést a Kőrösi, és 
gyakorlatilag végig előnyben kézilabdázva magabiztos sikert ara-
tott. A 18–12-es első félidő után 35–26-ra nyert a vendéglátó csapat 
a Treff Sportcsarnokban.

BEZZEG NÁNDOR  
NYERTE A JÁSZLADÁNYI  
DARTSVERSENYT

Papírforma-győzelmet aratott 
Bezzeg Nándor a Dreher Magyar 
Darts Liga soros fordulójában. 
A Jászladányi ESE által szervezett 
eseményen az Érd-EL Sportegye-
sület játékosa 4-3-ra nyert a dön-
tőben.

Rövidpálya

(1
5/

20
22

)

Az előzetes esélyek ellenére 
végletekig kiélezett csatában 
sikerült győznie az érdi darts-
játékosnak: Bezzeg Nándor 
a szolnoki Polonyi Zoltán elleni 
fináléban, az utolsó dupláig nyílt 
versenyben bizonyult jobbnak.

Végeredmény:
1. Bezzeg Nándor (Érd-El SE)
2. Polonyi Zoltán (Szolnok 
Darts)
3. Fehér Lajos (Szolnok Darts)

SIKERREL VETTÉK 
AZ ELSŐ AKADÁLYT 
A FARKASOK

Elrajtolt a szezon az érdi jég-
korongozók U16-os korosztályá-
ban. Az előző szezont az előkelő 
negyedik helyen zárt alakulat 
az Óbuda Hockey Academy ellen 

lépett jégre a nyitányon és egy-
gólos győzelmet aratott.

A David Minárik vezetőedző 
által irányított 16 év alatti csapat 
kezdte jobban az első bajnoki 
párharcot: 2–0-ra hozta az első 
harmadot az OHA ellen, az Érdi 
Jégcsarnokban. A második etap-
ban is a házigazda dominált, és 
2–1-es részsikerrel már 4–1-re ve-
zetett. A harmadik játékrészben 
jelentősen feljavultak a vendég 
óbudaiak, legalábbis a gólszer-
zéseket tekintve mindenkép-
pen: 3–1-re hozták a harmadot, 
azonban ez kevés volt a sikerhez. 
A Kárpáti Farkasok 5–4-es győze-
lemmel kezdte az új idényt.

NÉGY ARANYÉREM 
A VETERÁN ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁGRÓL

Jelesre vizsgáztak veterán 
birkózóink. A kiskunhalasi 
Kertvárosi Általános Iskolá-
ban rendezték a legidősebb 
korosztály 2022. évi kötött- és 
szabadfogású országos baj-
nokságát. Az érdi „öregfiúk” 
közül hatan is megmérettették 
magukat, ráadásul mindannyian 
mindkét fogásnemben. Földesi 
István a legidősebbek között 
nehézsúlyban két aranyérmet 
szerzett. Versenyzőink összesen 
négy arany-, két ezüst- és öt 
bronzéremmel, valamint egy 
negyedik hellyel térhettek haza.

Eredmények:
Vejki Tamás „B” korosztály 

78 kg Kötöttfogás III. hely, 
Szabadfogás II. hely

Apáti Zsolt „C” korosztály 
78 kg Kötöttfogás II. hely, 
Szabadfogás I. hely

Túri Péter „C” korosztály 
78 kg Kötöttfogás III. hely, 
Szabadfogás IV. hely

Sipos Árpád „D” korosztály 
100 kg Kötöttfogás III. hely, 
Szabadfogás I. hely

Szeitl Károly „E” korosztály 
88 kg Kötöttfogás III. hely, 
Szabadfogás III. hely

Földesi István „F” korosztály 
+130 kg Kötöttfogás I. hely, 
Szabadfogás I. hely

Pecsuvácz Péter szakírónk összegyűjtötte a hét legizgalmasabb sportesemé-
nyeit. Női és férfi kézilabda, dartsverseny, jégkorong és veterán birkózás került 
terítékre.

FOTÓ: ARCHÍV

FOTÓ: DRASKOVICS ÁDÁM

FOTÓ: KÁRPÁTI FARKASOK

FOTÓ: KŐRÖSI KDSE
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Érdi gólpasszok
A Kárpáti Farkasok öt jégkorongozója kapott meghívást a magyar 
U17-es válogatott összetartására. A budapesti program során 
az olasz és az ukrán nemzeti csapat ellen is jégre léptek játékosaink.

Barna Olivér, Horváth Alex, Kuminka 
Zsombor, Keszthelyi Csaba és Léhi Kristóf 
egyaránt a Kárpáti Farkasokat képviselte 
az U17-es magyar válogatott edzőtáborá-
ban. Svasznek Bence vezetőedző irányítá-
sával a budapesti Tüskecsarnokban gyako-
roltak a fiatalok három napon át.

A program során két edzőmérkőzést is 
rendeztek: előbb az U18-as ukrán válo-
gatottól 4–2-re kikapott, majd az U18-as 
olasz gárdát 3–2-re legyőzte a magyar 
csapat. Kuminka Zsombor és Barna Olivér 
az ukránok ellen, Léhi Kristóf az olaszok 
ellen osztott ki egy-egy gólpasszt.

Kuminka Zsombor: „Nagyon élvez-
tem ezt a három napot, különösképpen 
a meccseket. A védekező zónán volt 
a hangsúly az edzéseken, centerként 
ebből sokat tanultam, amit tudok kama-
toztatni itt a klubomnál is.”

Barna Olivér: „Nagyon jó volt ez a pár 
nap, az edzéseken nagyon sokat tanul-
tam, leginkább a védekezést és a korong-
kihozatalt. A meccseken ki is használtam, 
amit tanultam.”

Keszthelyi Csaba: „Nagyon jól éreztem 
magam, az edzéseken is sok új dolgot 
tanultam, legfőképp a védekezés terén, 
de a meccseken fejlődtem a legtöbbet 
a gyors iram miatt, és ezt a tempót igyek-
szem majd átvinni a bajnoki meccsekre 
is.”

Horváth Alex: „Jó élményekkel gazda-
godtam mind az edzésekkel, mind a mecs-

csekkel jobb játékossá váltam, az ott ta-
nultakat próbálom továbbvinni a klubhoz 
is, és magasabb szintre fejleszteni.”

Léhi Kristóf: „Én is nagyon jól éreztem 
magam. Sokat tanultam az edzéseken és 
a meccseken egyaránt, amit igyekszem 
a saját csapatomnál is alkalmazni.”

Nem csak az U17-es, hanem az U16-os 
magyar jégkorong-válogatottba is szép 
számmal hívtak be Kárpáti Farkasok-já-
tékosokat. A fiatalabbak összetartását 
Óbudán tartották.

Merkl Áron, Balázs Előd, Polgár Lázár 
és Domokos Norbert is részt vett klubunk 
részéről a 16 év alatti magyar férfi jégko-
rong-válogatott összetartásán. Az Óbudai 
Jégcsarnokban négy napon át gyakorol-
tak a fiatalok, Péter Róbert vezetőedző 
iránymutatásával. Az edzések mellett 
mérkőzéseket is rendeztek, de az U17-
es gárdával ellentétben nem külföldi 
válogatottak ellen, hanem a kereten belüli 
összecsapásokat preferálták.
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-
gyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (196/2022)

ALBÉRLET
ÉRDEN KÜLÖN BEJÁRATÚ ÖSSZ-
KOMFORTOS LAKÁS, munkásoknak 
(3-4 fő részére) kiadó. Tel.: 23 367 922
 (204/2022)

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, kerítésépítést és mindenfajta 
kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701
 (119/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOLGÁ-
LAT: csap, szifon, WC-tartály, radiátor, 
elzáró szerelése. 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
GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 
HÁZHOZ MEGYEK.  
Tel: 0630/200-6008 (194/2022)

ÉRDI 63 ÉVES NYUGDÍJAS NŐ 
MUNKÁT VÁLLALNA heti maximum 
24 órában. Fizikai munka kizárva. 
babi251959@gmail.com (202/2021)

ELTARTÁSI, ILLETVE ÉLETJÁRADÉKI 
SZERZŐDÉST KÖTNÉK idős személy-
lyel, teljes ellátással.  
Tel.: 0620/932 09 83 (203/2021)

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

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-
PÁRT, motorkerékpárt, retró 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)

ÉRDEN KÜLÖN BEJÁRATÚ ÖSSZ-
KOMFORTOS LAKÁS  munkásoknak 
(3-4 fő részére) kiadó.  
T: 06/23 367 922  (204/2022)
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

(1/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(9/2022) (1

9/
20

22
)

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

Poncsó
Kedves, jóindulatú, 1 év körüli, közepes 
termetű, ivartalanított kanocska. Még 
foglalkozást és nevelést igényel, kertes 
házba ajánljuk, akár másik kutya mellé.

Dundi
Kis-közepes testű (21 kg), 5-6 év körüli 
ivartalanított szuka kutyus. Nagyon 
barátságos, aktív, ragaszkodó ter-
mészetű, más kutyákkal nem mindig 
jön ki.

GAZDIKERESŐ

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(7
/2

02
2)
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2)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21/C. §-a alapján –, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet mun-
kanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.

Az őszi szünet időtartama alatt
2022. november 02-től november 04-ig

11.00 – 12.00 óra között
biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek 

szülei igényelték a déli meleg étkezést.

Az étkezés helyszínei:
Érdi Kincses Óvoda étkezője

2030 Érd, Edit u. 3.
vagy az

Érdi Szivárvány Óvoda étkezője
2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmek benyújtására postai úton, 
vagy személyesen a Humán-szolgáltatási Főosztályon ügyfélfogadási időben

(2030 Érd, Budai út 8.) valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán 
(2030 Érd, Alsó u. 3.) van lehetőség.

Érd, 2022. szeptember 06.
r. Feik Csaba

 jegyző 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ŐSZI SZÜNIDEI 
GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Keresem azt a kedves hölgyet, aki 
fekete BMW autójával augusztus 
30-án Érden a Riminyáki utcában 
autójába felvett, és hazaszállított egy 
ájult állapotú nőt és párját. Kérném, 
mielőbb elérhetőségi címét közölni. 
Az én elérhetőségem: 2030 Érd, 
Árpád u. 26.  
Tel:  06-23-368-400/ 216.  
„NAPFÉNY Idősek Otthona” vagy:  
stvntill100@ gmail.com  
 Előre is köszönöm!
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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, behaj-
tással 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 
tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Közgazdasági, közszolgálati 

rendészeti, műszaki középiskolai 
végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és informatikai, 
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, 
közszolgálati szakmacsoportba 
tartozó szakképesítés, vagy kor-
mányablak ügyintézői vizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társada-
lomtudományi, hittudományi, 
jogi, műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és informatikai, 
ügyviteli, közgazdasági, közszol-
gálati, jogi szakképesítés vagy 
kormányablak ügyintézői vizsga,

• Pénzügyi, jogi, követeléskezelési 
területen szerzett gyakorlat,

• Közigazgatási alapvizsga 
megléte,

• Közigazgatási szakvizsga 
megléte.

Elvárt kompetenciák: 

• Rendszerezett problémameg-
oldás, 

• Precizitás, megbízhatóság, jó 
elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, 

• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, 
• Számítástechnikai alapismeretek 

(Word, Excel, stb.)
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz 

• iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy a közszol-
gálati 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 szük-
séges 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.

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
Városrendészeti Osztály, Közterület-felügyelet

VÁROSRENDÉSZETI
MUNKATÁRS 

munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Ellátandó feladatok:

• a közterületek jogszerű használatának, 
a közterületen folytatott engedélyhez, 
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött 
tevékenység szabályszerűségének 
ellenőrzése;

• a közterület rendjére és tisztaságá-
ra vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenység megelőzése, megakadá-
lyozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása;

• közreműködés a közterület, az épített 
és a természeti környezet védelmében;

• közreműködés a társadalmi bűnmeg-
előzési feladatok megvalósításában, a 
közbiztonság és a közrend védelmében;

• közreműködés az önkormányzati 
vagyon védelmében;

• közreműködés a köztisztaságra vo-
natkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében;

• közreműködés állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellátásában;

• a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolvány jogszerű használa-
tának és birtoklásának az ellenőrzése;

• a helyi közutakon, a helyi önkor-
mányzat tulajdonában álló közforga-
lom elől el nem zárt magánutakon, 
valamint tereken, parkokban és 
egyéb közterületen a közúti járművel 
történő várakozási közszolgáltatás (a 
továbbiakban: parkolás) biztosítása, 
valamint a parkolásért járó ellenérték 
megfizetésének ellenőrzése és a 
fizetés elmaradása esetére előírt jogkö-
vetkezmények alkalmazása. Városi- és 
sportrendezvényekhez, ünnepsé-
gekhez, megemlékezésekhez, állami 
ünnepekhez köthető városrendészeti 
feladatok ellátása,

• városi- és sportrendezvényekhez, 
ünnepségekhez, megemlékezésekhez, 
állami ünnepekhez köthető városrendé-
szeti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Közszolgálati 

középiskolai végzettség; vagy

• középiskolai végzettség és közszolgá-
lati szakképesítés; vagy középiskolai

• végzettség és közterület-felügyelői 
vizsga.

• „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatásban, közterület-felügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

• Rendszerezett problémamegoldás,
• Objektivitás,
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező-

készség,

• Precizitás, megbízhatóság, jó elemző-
készség, felelősségtudat, terhelhető-
ség,

A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mel-
léklete szerinti szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget igazoló okiratok 
egyszerű másolata

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, 

hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
• 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai 

szerinti összeférhetetlenség nem áll 
fenn.

• A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy 
a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének legko-

rábbi időpontja: 2022. október 10.
A pályázat benyújtásának  

határideje: 2022. október 01.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a szemelyzeti@erd.
hu e-mail-címen keresztül, a tárgyban a 
pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: 14/ERD-1130-53/2022. 

feltüntetni szíveskedjen.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:

• www.erd.hu 
• facebook – Érd MJV Önkormányzata

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.
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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.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pin-
térné Bernyó Piroska intézményvezető nyújt, a 06/23/365-140 
-es telefonszám 101-es mellékén, vagy a pinterne.piroska@

gardonyi-erd.hu e-mail címen.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 
szeptember 13-i számában.

A hirdetés részleteit 
a QR-kód  

leolvasásával érheti el, 
vagy megtalálja  

a www.erd.hu oldalon. 

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:
Pályázati feltételek:

• szakirányú végzettség 
• büntetlen előélet 
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 

bizonyítvány, 
• végzettséget igazoló okiratok másolata 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 29.
A hirdetés teljes terjedel-

mében megjelent az Érdi Újság 
2022. szeptember 13-i számá-
ban.

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közös-
ségi csoportok segítése a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság 

megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok 
igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Felsőfokú 
szociális alapvégzettség, 
közösségi szociális munkás 
vagy felsőfokú egészségügyi 
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 bizonyít-
vány, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizo-
nyítványmásolat, erkölcsi 
bizonyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes adatok 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 
• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem áll 
cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

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

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2022, valamint a munka-
kör 

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.

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.

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 jelentkezés határideje: 2022. 10. 26.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi 

Újság 2022. szeptember 13-i számában.

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

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 jelentkezés határideje: 2022. 09. 26.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi 

Újság 2022. szeptember 13-i számában.

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