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Nincs megállás: folytatódnak 
a járdafelújítások
A lakótelep nyugati főutcája, a Béke tér Művelődési köz-
pont körüli részének mindkét odalát befejezték. Tavaly 
ősszel és idén tavasszal az Alsó és az Edit utcában, illetve 
a Béke tér egy-egy hosszabb szakaszán már felújították a 
járdát, most a fennmaradt szakaszt teszik rendbe a Sze-
pes Gyula Művelődési Központ oldalában.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

A legveszélyesebb szörny  
a törlőkendő
Évente 3,7 millió köbméter szennyvizet kezel az Érdet és 
térségét ellátó csatornaszolgáltató cég: abból is képesek 
energiát csiholni, amit mi lehúzunk a vécén. Korszerű 
tisztítótelepükön minden automatizáltan működik, a 
csatornahálózat tisztaságáért azonban nap mint nap meg 
kell küzdeniük.

CIKKÜNK A 6. OLDALON 

Egy biztos, az óvodák, 
bölcsődék nyitva maradnak!
Az érdi városvezetés azon dolgozik éppen, hogy takaré-
koskodással, költségcsökkentéssel, racionalizálással minél 
több érdi intézményt mentsen meg az őszi-téli bezárástól, 
vizsgáljuk, hogyan tudunk a rezsiárak berobbanásának 
kitett lakosságon segíteni. Egy biztos, az óvodák, bölcső-
dék nyitva maradnak.

CIKKÜNK A 3. OLDALON 

Elindult a hatósági áras tűzifaprogram. Már az 
első napokban égtek az erdészetek telefonvo-
nalai – nagyon sokan szeretnének élni a lehető-
séggel. Még akkor is, ha a fa nedves, a szállítást a 
lakos-nak kell megoldania, az átvételi pont pedig 
messze van. Fűteni márpedig muszáj.

Tíz erdei köbméterrel 
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már ki lehet húzni a telet

» RIPORTUNK AZ 5. OLDALON

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.
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Közösségi oldalán Csőzik László 
arról számolt be, hol tartanak 
a járdafelújítások. Megtudtuk, 
hogy például az Alsó utcában, 
a Bolyai János Általános Iskola 
körül is megújították a járdát. 
Itt a Kornélia utca közel negyed 
kilométeres hosszán is új járdát 
építettek a Felső utcáig.

A régi rendkívül rossz ál-
lapotban volt: a töredezett 
aszfaltburkolat és betonlapok 

miatt balesetveszélyes volt erre 
közlekedni, de leginkább az isko-
la miatt volt fontos, hogy végre 
történjen valami.

A polgármester említi az új 
református, önkormányzati se-
gítséggel épült Ég-Ígérő Óvoda 
megnyitását is, amihez a város 
adta a telket, illetve vállalta az 
ovi előtti járda megépítését, 
térkövezését. 

Ezzel lényegében folytatták 

a Diósdi úton a térköves jár-
da kiépítését, ahol most már 
egybefüggő, új, fél kilométeres 
járdaszakaszon lehet sétálni a 
Harangvirág és a Kakukkfű utca 
Diósdi úti torkolata között.

A lakótelep nyugati főutcája, 
a Béke tér művelődési központ 
körüli részének mindkét odalát 
befejezték. 

Tavaly ősszel és idén tavasszal 
az Alsó és az Edit utcában, illetve 
a Béke tér egy-egy hosszabb 
szakaszán már felújították a jár-
dát, most a fennmaradt szakaszt 
teszik rendbe a Szepes Gyula 
Művelődési Központ oldalában.

„Nem állunk meg, városunk 
közterület-fenntartójának mun-

katársai a jövő héten nekifognak 
a Szabadság tér rekonstrukciójá-
nak, első körben rendbe tesszük 
a téren átvezető járdákat” – írja 
a polgármester.

Közben folyik az Ürmös utcai 
járdaépítés előkészítése is, 
rövidesen megtörténik a tervező 
kiválasztása, illetve az új parkvá-
rosi iskola gyalogos közlekedé-
sét szeretnék tovább folytatni 
az Iparos útig és a Fuvaros utca 
hiányzó részein.

A facebook komment szek-
ciójából egy igazán előremu-
tató hozzászólást szeretnénk 
kiemelni:

„Érden több mint 800 utca 
(tér, köz, stb) van. Akármennyit 
is csinálnak meg, mindig lesznek 

azok, akik »és mi?« kérdésben 
maradnak. Nekik biztatásul: 47 
éve élek itt, van összehasonlítási 
alapom. Az elmúlt 1 évben több 
folyóméter járda, út stb. felület 
készült el, mint előtte évtizedek 
alatt. Közben pedig a lakosság 
létszáma, ergo az autók, kisgye-
rekek, babakocsisok stb. száma 
is megugrott. Szóval alakul a 
dolog, én minden méter járdá-
nak örülök, mert évtizedekig 
Érdet »Sárfalu«-ként emleget-
ték. Én még mentem a cipőmre 
húzott narancssárga centrumos 
zacskóval a 70-es (ma 7-es) útig, 
ahonnan aztán civilizált lábbeli-
vel közlekedtem tovább Buda-
pestre.”

erdmost.hu

Nincs megállás:  
folytatódnak  
a járdafelújítások
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Lassan a két történelmi főutca minden oldala tér-
köves járdát kap. Most egy több évtizedes – amúgy 
érthetetlen, hogy korábban miért nem kezelt – 
adósságot törlesztettünk – írja facebook-posztjá-
ban a polgármester.

Olvasónk kérdezte, mi 
pedig utánajártunk, ki 
jogosult eltávolítani a 
közterületen álló fákról 
félig leszakadt, baleset-
veszélyes ágakat. 

Nyugdíjas olvasónk fordult 
gondjával lapunkhoz: mint le-
velében panaszolta, a kerítésük 
előtt álló hatalmas diófáról a 
vihar két nagyobb ágat leté-
pett. Az egyik ág leesett, és a 
szomszéd ház ereszcsatornáját 
rongálta meg, a másik ág pedig 
elszáradva lóg, tán egy vékony 
kéregréteg még tartja. Az idős 
úr attól fél – joggal –, hogyha az 
ág leszakad, kárt tesz a lejjebb 
futó villanyvezetékben vagy 
az utcán haladó emberekben. 
Levágni nem tudja, mivel nem 
ér fel a 6-8 méteres magasságig. 
Kihívta a Katasztrófavédelmet, a 
munkatársak „egy darabot lekín-
lódtak”, majd közölték, „ennyit 
tudnak tenni az ügy érdekében”, 
és elmentek. A megmaradt ág 
azóta is ott leng a magasban, 
pont az idős házaspár kapuja 
felett.

„Olyan ez, mint Damoklész 
kardja, bármikor lecsaphat. 
Mi ennél többet nem tudunk 

tenni, 70 éves vagyok, nem 
tudok olyan magasra felmász-
ni. A Katasztrófavédelem sem 
tudott – még fűrészt sem hoztak 
magukkal, tőlem kértek kölcsön, 
de csak az ág egy részét érték 
el vele” – panaszolta az idős úr, 
aki szeretné, ha valami előrelé-
pés történne az ügyben. Mint 
mondta, az ELMÜ-nek telefonon 
jelezték a problémát, de azt a 
választ kapták, hogy az önkor-
mányzat feladata az ág levágása.

Barabás Emőke, a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és 
Hatósági Főosztályának vezetője 

megkeresésünkre elmondta: 
ilyen esetekben az ÉKFI-nél 
célszerű bejelentést tenni, a 
titkarsag@ekfi.hu e-mail-címen, 
megjelölve a lakcímet, illetve 
a problémát vázolva (érdemes 
fotót is mellékelni). Az ÉKFI 
visszajelez, hogy nyilvántartásba 
vették a problémát. A munka 
elvégzésére hatvan napjuk van; 
ha úgy ítélik meg, hogy sürgős a 
beavatkozás, előbbre sorolják az 
adott ügyet, hogy se emberben, 
se épületben, se vezetékben ne 
essen kár.

Á.K.

Damoklész kardja  
a kapu fölött

Befejeződött a százha-
lombattai Dunai Fino-
mító tervezett karban-
tartásának első fázisa 
– tájékoztatott a MOL.

A cég tartotta az ütemtervet, és 
minden üzemet újraindított, így 
ismét teljes kapacitással gyártja 
az üzemanyagot. A karbantartás 
második fázisa a tervek szerint 
október 9-én kezdődik majd.

A MOL eredetileg áprilisra 
időzítette a 11 üzemet érintő 
karbantartást, de az üzemanyag-
piacon kialakult helyzet miatt 
csak július végén kezdett hozzá 
a munkálatokhoz, hogy ezzel is 
biztosítsa az ország benzin- és 
gázolajellátását.

Ez volt a Dunai Finomító 

történetének eddigi legnagyobb 
karbantartása: a 8 milliárdos 
költségvetésű, a finomító be-
rendezéseinek mintegy 40%-át 
érintető munkálatokban több 
mint 1200 szakember vett részt. 
A nagyleállás egyben Magyaror-
szág egyik legösszetettebb ipari 
műszaki vizsgája volt, hiszen a 
szükséges karbantartások után a 
felelős hatóságok is átvizsgálták 
a berendezéseket.

Az őszi karbantartás második 
fázisa október 9-én indul, ennek 
során további üzemek tervezett 
nagyjavítását fogják elvégezni a 
szakemberek. A munkálatok be-
fejezése november első harma-
dára várható. Az üzemek teljes 
körű karbantartásával a MOL 
hosszú távon biztosítja a hazai 
üzemanyaggyártás biztonságát.

erdmost.hu

Újra teljes kapacitással 
gyárt üzemanyagot  
a Dunai Finomító

ELŐTTE UTÁNA
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Dönthetünk úgy, hogy ha lekerül 
a sapka a benzinárról, nem 
autózunk, inkább buszra, vonatra 
szállunk át – aki még nem tette –, 
de a fűtésnek nem alternatívája 
a nemfűtés. Sok ezer háztar-
tásban megy most az agyalás, 
hogyan lehetne nekimenni úgy 
a télnek, hogy a fűtés ára ne 
vigye el a családi kassza tetemes 
részét. Annak felelőssége nem 
kizárólag a magyar embereké, 
hogy erre az agyalásra csak most 
kényszerülnek rá, amikor már alig 
van mozgástér. A lakásállomány 
túlnyomó többségének szige-
telése, a nyílászárók és a fűtés 
korszerűsítése, a gáz részbeni 
kiváltása megújuló energiákkal – 
kormányzati támogatással – nem 
történt meg, pedig az Európai 
Unió biztosította volna hozzá 
a támogatást. Nem vagyunk 
vele előrébb, de azért mondjuk 
ki: a megoldások keresésére, a 
felkészülésre lett volna idő és lett 
volna pénz, csak másra ment el.

De ki láthatta előre, hogy 
háború lesz? – kérdezheti most 
az olvasó. Csak hát az a helyzet, 
annak, hogy ide jutottunk, az 
energiaválság kellős közepébe, 
nem (csak) a háború, és főleg 
nem az EU-s szankciók az okai. A 
háborútól függetlenül sem kel-
lene, hogy Magyarország legyen 
a leginkább „oroszgázfüggő”, 
energetikai beruházások tekinte-
tében pedig az utolsó a térség-
ben. Egyébként pedig a gáz 
hozzáférhetőségét nem csupán 
Putyin kénye-kedve befolyásolja, 
hanem laikus számára átlátha-
tatlan nemzetközi trendek, tőzs-
dei folyamatok, amelyek már 
tavaly ilyenkor, a háború előtt is 
az egekbe hajtották az árakat.

Mennyi lesz az annyi?

Attól ma nem kell félni, hogy 
az emberek nem tudnak majd 
fűteni, hiszen a lakossági ellátás 
garantált, erre magyar és uniós 
szabály is van. A Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal szeptember 19-i adatai 
szerint a hazai földgáztárolók 
töltöttsége átlépte az ösz-
szkapacitás 70 százalékát. A 
fogyasztás arányos töltöttséget 
tekintve Magyarország európai 
összehasonlításban a harmadik. 

Most amiatt van okunk aggód-
ni, hogy mi lesz a kulturális- a 
sport-, a szociális és a közneve-
lési intézményekkel. A kormány 
ugyanis nyáron bejelentette, 
hogy kiteszi az önkormány-
zatokat és intézményeiket a 
rezsicsökkentett energiavá-
sárlók – vagyis az egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak 
– köréből, amelyben a június 
18-án életbe lépett 217/2022. 
kormányrendelet szerint már 
csupán a lakossági fogyasztók 
és a mikrovállalkozások marad-
hatnak. Megkérdeztük az érdi 
Polgármesteri Hivatal kom-
munikációs vezetőjét, hogy ez 
mekkora plusz költséget jelent 
az amúgy is pénzhiánnyal küzdő 
önkormányzatnak.

„Az önkormányzati fenntar-
tású nonprofit intézmények 
számára az év végéig egy mér-
sékeltebben emelt árkategóriát 
biztosít az energiaszolgáltató, ez 
az úgynevezett végső mene-
dékes ár – magyarázza László 
Ferenc. – Úgy számoltunk, hogy 

augusztus 1-jétől idén mintegy 
350-380 millió forint plusz ki-
adással kell szembenéznünk. Ez 
elsősorban azoknak a vételezési 
helyeknek a költségnövekedésé-
ből fakad, amelyek nem tudtak 
behúzódni a végső menedékes 
kategóriába. Ilyenek az önkor-
mányzat gazdálkodó cégei – 
például az Érdi Városfejlesztési 
Kft. – és az általuk működtetett 
intézmények – mint például az 
Aréna. Pluszköltséget jelent ter-
mészetesen a rezsicsökkentett 
és a végső menedékes ár közötti 
különbség is. Az árkategóriák kü-
lönbsége tetemes: a rezsicsök-
kentett ár nagyjából 3,2 Ft/MJ, 
a végső menedékes 13 Ft/MJ, a 
piaci ár erősen mozog, most kb. 
30 Ft/MJ körül van.”

Az önkormányzati intézmé-
nyeknek a „gázév” leteltével 
(szeptember 30.) ráadásul új 
szerződést kellene kötni egy 
évre, ám a végső menedék csak 
az év végéig van nyitva – ez 

is kiszámíthatatlanná teszi a 
helyzetet. Ha fedezet hiányában 
– vagy mert a szolgáltató úgy 
gondolja, hogy valamiért nem 
indul a közbeszerzésen – nem 
sikerül szerződni, akkor a gázt 
ugyan továbbra is vételezhetik 
az intézmények, de a hálózat 
üzemeltetője (szerződés nélküli 
fogyasztó esetében) büntető-
árat alkalmazhat. László Ferenc 
szerint legrosszabb esetben, 
tehát ha a mostani piaci áron kell 
beszerezni jövőre a gázt és az 
áramot, akkor az önkormányzat-
nak a tavalyi több mint 700 mil-
lió forint helyett 4 milliárdnál is 
többet kellene költenie rezsire.

Energia-vészhelyzet van

Néhány önkormányzat – például 
a hegyvidéki (Bp. 12. kerület) – 
az „energia-veszélyhelyzetre” 
tekintettel bejelentette, hogy 
januártól áprilisig bezárja több 
intézményét: színházakat, 

kulturális intézményeket, uszo-
dákat, idősek nappali ellátását 
végző gondozási központokat. 
Elsődleges feladatának tekinti 
ugyanakkor az általa fenntartott 
bölcsődék, óvodák, orvosi ren-
delők folyamatos működtetését, 
és „Energia Veszélyhelyzeti 
Működési és Fejlesztési Alapot” 
hoz létre. Ezen kívül a fűtési 
támogatás helyett egy új ellátási 
forma, a „téli rezsitámogatás” 
bevezetését készíti elő, a ko-
rábbinál magasabb jogosultsági 
összeghatárral.

Tervez-e az érdi önkormány-
zat hasonló intézkedéseket, 
kérdeztük a kommunikációs 
vezetőtől. 

László Ferenc szerint olyan 
csapdahelyzet alakult ki, 
amelyből az önkormányzatok 
nem tudnak segítség nélkül 
kilépni. Ezért is javasolta Csőzik 
László polgármester a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége 
elnökségi ülésén, hogy a ben-
zinárhoz hasonlóan a kormány 
állapítson meg árstopot 2023 
áprilisáig az önkormányzatoknak 
eladott áram és gáz esetében 
is. A MÖSZ elnöksége továbbá a 
Nemzeti Energiacsúcs összehívá-
sát kezdeményezi még a fűtési 
szezon előtt, hogy az energia-
szektort képviselő cégek, a kor-
mány és az ország települései 
közösen találjanak megoldást a 
válságra. Javaslataikat elküldték 
a miniszterelnöknek. 

„Felelős döntéshozóként az 
érdi városvezetésnek működtet-
nie kell az intézményeket – tette 
hozzá László Ferenc –, különösen 
az óvodákat, a bölcsődéket és 

Egy biztos, az óvodák, bölcsődék  
nyitva maradnak!
A gázár elszállása legalább egy éve tart, csak a híre 
veszett el a kommunikációs ködben. Az áprilisi 
választások múltak azon, elhiszi-e a nép, hogy míg 
a világ világ, olcsó marad a gáz. „A rezsicsökken-
tést megvédjük!” – zengte a tavasz. A nyár ezt úgy 
korrigálta, hogy a rezsicsökkentés megvédésének 
legjobb módja az áremelés. Ezt az időleges ársap-
káknak köszönhetően a lakosság zsebe kevésbé 
bánja – egyelőre. A tél ugyanis várhatóan nagy 
bezárásokkal és összeomlásokkal köszönt be, és 
mivel az önkormányzatokat és intézményeiket is 
érinti, fájni fog.
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EZEN A HÉTEN, OKTÓBER 1-JÉN AZ ALÁBBI UTCÁKBÓL VISZIK EL A ZÖLDHULLADÉKOT:

az orvosi rendelőket, ezért, ha 
segítség nélkül hagyja a kormány 
az önkormányzatokat, rá fogunk 
kényszerülni a racionalizálásra, 
második körben pedig egyes 
intézmények bezárására, annak 
érdekében, hogy a kiemelten 
fontos intézmények fenntartását 
biztosítani tudjuk. Nálunk is fo-
lyamatban van vészforgatókönyv 
kidolgozása, amelynek fő célja, 
hogy az érdi családokat minél 
kevésbé érintse az intézkedés-
sorozat.”

Egy egész ország kénytelen 
most saját fontossági sorrendet 
felállítani: miről fog lemondani, 
ha muszáj lesz? Hasonlókép-
pen az önkormányzatoknak is 
tervezniük kell a „racionalizálás” 
szempontjait. Egy nagy fogyasz-
tót zárjanak be vagy több kicsit? 
Elsőként azt, amelyik a legdrá-
gábban fenntartható, ám sokan 
használják – ilyenek például az 
uszodák – vagy a kevésbé látoga-
tottal kezdjék, amivel ugyanak-
kor keveset takaríthatnak meg?

Melyik ujját harapja?

„Egyelőre nem zártunk be 
egyetlen intézményt sem, csak 
a nyitás előtt álló új, a Fenyves 
Parkváros Köznevelési Cent-

rumhoz tartozó uszoda tesz-
tüzemét állítottuk le, amelyet 
tehát még az érdiek nem vettek 
használatba. A további dönté-
seket, a racionalizálás mértékét 
meghatározza, mit lép a kor-
mány, illetve hogyan alakulnak a 
beszerzéseink.”

Konkrét megtakarítási ötle-
tekkel, a költségvetés átgondo-
lásának és Érdi Energia Mű-
ködtetési Alap létrehozásának 
javaslatával állt a nyilvánosság 
elé az érdi közgyűlés pénzügyi 
bizottságának elnöke – a volt 
fideszes polgármester –, T. 
Mészáros András. Az alap feltöl-
tésének forrásaként az alábbi in-
tézkedések meghozását ajánlja: 
1. Az önkormányzat szolidaritási 
hozzájárulás címen fagyassza 
be az osztalékok és egyéb, a 
havi illetményen felüli díjazások 
kifizetését az önkormányzati 
cégekben és intézményekben. 2. 
Csökkentse felére az Érd Média-
centrum 2023. évi működésére 
szánt költségeket. 3. Csökkentse 
felére a sördélutánokra, pikni-
kekre és egyéb „kulturális prog-
ramokra” szánt költségeket. 4. 
Mondja fel tanácsadói szerző-
déseit. T. Mészáros számításai 
szerint ezen intézkedésekkel 
egymilliárd forint könnyen átcso-

portosítható a létrehozandó 
Energia Működtetési Alapba.

A városvezetés reagált T. 
Mészáros András javaslataira. 
László Ferenc kommunikációs 
vezető így foglalta össze: 

„Az érdi városvezetés azon 
dolgozik éppen, hogy takarékos-
kodással, költségcsökkentéssel, 
racionalizálással minél több érdi 
intézményt mentsen meg az őszi-
téli bezárástól, vizsgáljuk, hogyan 
tudunk a rezsiárak berobbaná-
sának kitett lakosságon segíteni. 
Egy biztos, az óvodák, bölcsődék 
nyitva maradnak! Egyelőre sem-
mit nem zártunk be, miközben 
számos önkormányzat, igencsak 
jól eleresztett fideszes vezetésű-
ek is erre kényszerültek.

A volt polgármester javasla-
tainak jó része zavaros vagy ko-
molytalan. Például: az intézmé-
nyekben egyáltalán nem létezik 
osztalék, az önkormányzati cé-
gek önkormányzati feladatokat 
látnak el, amikor pedig szerény 
osztalékot fizetnek, akkor is az 
érdieket gyarapítják, hiszen a 
költségvetésünkbe kerül át ez 
a pénz. Továbbá a városveze-
tésnek nincsenek is tanácsadói. 
Az év hátralevő részében pedig 
nem lesznek önkormányzati 
szervezésű rendezvények, 

legfeljebb olyanok, amelyeket 
nagyobb vállalatok szponzorál-
nak (például AVL, OTP). 

Az elmúlt években a kormány 
több milliárd forintnyi adóbevé-
telt, támogatást vont el tőlünk. 
T. Mészáros András kormánypár-
ti politikusként lobbizzon inkább 
azért, hogy ezt visszakapjuk. 
Ezen felül fizesse be az általa 
felállítani javasolt – magyartalan 
nevű – Érdi Energia Működtetési 
Alapba azt a sok százmillió forin-
tot, ami az ő tevékenysége miatt 
bukott el a város. Például az 
általa bosszúból üldözött Műszer 
Automatika 430 milliós kártéríté-
sét, az óvodamutyi 70 millióját, 
a csatornatársulás elnöki tisztsé-
géért éveken át felvett, összesen 
72,1 milliós tiszteletdíját, amelyet 
a minisztérium előírása ellenére 
szavaztatott meg magának.

Azért is meglepő, hogy 
rezsiügyben T. Mészáros bí-
rálja a jelenlegi városvezetést, 
mert helyi kampányfőnökként 
tavasszal még azt harsogta: 
pártja tűzön-vízen keresztül 
megmenti a rezsicsökkentést, 
ám a választások után kidobták 
a lakosságot, a vállalkozásokat 
és az önkormányzatokat is a 
rezsivédelemből.”

Finoman szólva: pártunk és 

kormányunk nem éppen pél-
damutató a lemondások terén 
– még nincs egy hónapja, hogy 
esőnap árán is ragaszkodott az 
augusztus 20-i tűzijáték megren-
dezéséhez, amelynek rakétáiért 
1,65 milliárdot jó előre ki is fize-
tett. Nem tud lemondani továbbá 
a fűtési gáz 27 százalékos áfájá-
ról, sem az önkormányzatokat 
megillető helyi iparűzési adóról. 
Arról nem beszélve, hogy 715 mil-
liárdért veszi meg a 4iG Nyrt.-vel 
karöltve a Vodafone-t.

Szeret úgymond „maga gaz-
dálkodni” a forrásokkal, és nem is 
szokott rosszul járni: az úgyneve-
zett rezsicsökkentésen kifeje-
zetten nyerészkedett, mert a 
rendszer indulásakor – 2014–2019 
között – éppen jelentős árcsök-
kenés volt az európai energiapia-
con, mind a gáz, mind az áram a 
rezsicsökkentett ár alatt maradt. 
Tehát – ahogyan Holoda Attila 
energetikai tanácsadó elmondta 
nemrég az ÉrdFm 101.3 műsorá-
ban – drágábban adta a lakosság-
nak, mint amennyiért beszerezte 
az európai piacról. Hát most itt az 
ideje kompenzálni! Ettől függet-
lenül mindenki más számára is 
eljött a számvetés és a nadrágszíj 
meghúzásának ideje.

Mihalicz Csilla

Aba u. Ábel u. Ádám u. Ágnes u. Ágoston u. Ágota u. Ajtony u. Ákos u. Aladár u. Alispán u. Álmos u. Alsó u.
András u. Angyalka u. Anna u. Antal u. Antal u. Antónia u. Ányos u. Apály u. Aranka u. Aranyos u. Arató u. Árpád u.
Árva u. Attila u. Baján u. Balatoni u. Balázs u. Bálint u. Barca u. Barót u. Béga u. Béke tér Béla u. Bella u.
Bendegúz u. Benedek u. Berettyó u. Berezna u. Bernát u. Berta u. Bertalan u. Blanka u. Bodrog u. Bojtár u. Boldizsár u. Borbála u.
Borona u. Botond u. Budai út. Budafok út Bulcsú u. Cecilia u. Csaba u. Csanád u. Csermely u. Csikós u. Csilla u. Csongor u.
Csősz u. Dagály u. Dániel u. Dávid u. Demeter  u. Dénes u. Dezső u. Diósdi út. Domonkos u. Dózsa Gy. u. Dráva u. Duna u.
Ede u. Edina u. Edit u. Edömér u. Eke köz Elek u. Elemér u. Ella u. Előd u. Elvira u. Emese u. Emil u.
Emilia u. Emma u. Emőd u. Emőke u. Enikő u. Ér u. Erika u. Erna u. Ernő u. Ervin u. Erzsébet u. Esküdt u.
Eszter u. Etelka u. Éva u. Felső u. Felügyelő u. Felvigyázó u. Fogalmazó u. Forrás tér Fő út Fürdő u. Galga u. Garam u.
Gát u. Gereblye u. Gizella u. Gulyás u. Hajnalka u. Hamzsabég tér Hanság u. Harangvirág u. Harmat u. Hérics u. Hernád u. Homoród u.
Hortenzia u. Hortobágy u. Hosszú u. Hóvirág u. Ida u. Iglice u. Ikravirág u. Ildikó u. Ilona u. Infű u. Ipoly u. Irén u.
Irma u. Iskola köz Iszalag u. Izabella u. Izsóp u. Jácint u. Janka u. Járom u. Jázmin u. Johanna u. Jolán u. József u.
Judit u. Juhász u. Júlia u. Jusztina u. Kakukkfű u. Kaktusz u. Kakukkhegyi u. Kálvária u. Kálvin tér Kamilla u. Kanász köz Kankalin u.
Kantár köz Kapa köz Kapos köz Karolina út Kastély u. Kasza köz Katalin u. Kengyel Köz. Kerék u. Kerka u. Kerülő u. Keserűfű u.
Keskeny u. Kinga u. Kis-Duna u. Klára u. Kocsi köz Kodály u. Komócsin u. Kondás u. Kornélia u. Koronafürt u. Korond u. Kökörcsin u.
Körös u. Kötél köz Kövirózsa u. Krisztina u. Kutyavári u. Küküllő u. Külső Római út Laborc u. Lajta u. Lakótelep Láp u. Lapály u. Latorca u.
Lendva u. Ligetszépe u. Liliom u. Lótusz u. Magda u. Malvin u. Mályva u. Marcal u. Marcella u. Margaréta u. Margit u. Mária u.
Maros u. Márta u. Matild u. Mecset u. Mécsvirág u. Meder u. Melánia u. Mély u. Meredek u. Molnár u. Morva u. Mura u.
Muskátli u. Nádas u. Napvirág u. Nárcisz u. Natália u Nefelejcs u. Néra u. Nóra u. Nőszirom u. Nyárád u. Nyereg köz Nyitra u.
Olt u. Ondava u. Orchidea u. Orgona u. Őszirózsa u. Pásztor köz Patak u. Pemetefű u. Pipacs u. Piroska u. Poprád u. Porcsinrózsa u.
Puszpáng u. Rába u. Rábca u. Rákos u. Rebarbara u. Repkény u. Rezeda u. Ricinus u. Rima u. Riminyáki u. Római út Rózsa u.
Rövid u. Sajó u. Sárd u. Sárrét u. Sárvíz u. Sás u. Sebes u. Séd u. Sió u. Sugár út Sulák u. Sulák köz
Szalajka u. Szamos u. Szántó u. Szapári köz Szarkaláb u. Száva u. Szegfű u. Széles u. Szent Mihály tér Szilvia u. Szinva u.
Talabor u. Tállya u. Tápió u. Tarcal u. Tárcsa köz Tarna u. Temes u. Temető u. Terasz u. Teréz u. Tétényi u. Tisza u.
Topoly u. Töltés u. Tulipán u. Túr u. Túróc u. Ung u. Vág u. Vető u. Viola u. Visó u. Zagyva u. Zala u.
Zápor u. Zuhatag u. Zsil u. Zsilip u. Zsitva u.

Az elmúlt héten több mint 1200 megkeresés 
érkezett az önkormányzathoz a rezsicsök-
kentett gázárat biztosító hatósági bizonyít-
vány kérelmezése ügyében. Összegyűjtöttük 
a leggyakrabban felmerülő kérdésekre 
adható válaszokat.

1. Kinek érdemes  
„földgázbizonyítványt kérni? 

Akinek a szolgáltató által megállapított és 
kiküldött éves fogyasztása meghaladja az 1729 
(havi 144) köbmétert (az e feletti fogyasztásért 
hétszeres árat kell fizetni), és az illető igazolni 
tudja, hogy ez a mennyiség 2-4 lakóegység 
közös fogyasztásaként keletkezik. Jellemző-
en tehát azoknak, akik többgenerációs nagy 
házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú 
ingatlanban élnek – tehát NEM társasházban és 
nem lakásszövetkezetben –, és fogyasztásukat 
egy közös gázóra méri.

2. Hol található a kérelem beadásához 
szükséges nyomtatvány, és hol lehet be-
nyújtani?

Papír formájában személyesen vagy postán a 
Polgárok Háza (2030 Érd, Alsó utca 1.) ügyfél-
szolgálatán vagy a Polgármesteri Hivatal Budai 
útról nyíló főépítészi irodájában kérhető és 
leadható. Elbírálására a jegyző jogosult. 

Elektronikusan letölthető az önkormányzat 
weboldaláról. A fokozott érdeklődés miatt az 
erd.hu-ra kattintó érdeklődőt felugró ablak fo-
gadja az alábbi szöveggel: „A családi fogyasztói 
közösségekre vonatkozó földgáz kedvezmény 
igénybevételéről szóló tájékoztatót  itt olvas-
hatja!” 

Újságunkból 
a QR-kód 
leolvasásával 
is elérheti: 

Elektronikusan ÜGYFÉLKAPUN keresztül 
csatolva adható le a kérvény, amit csak maga 
a kérvényező tehet meg. Sem ismerős, sem 
rokon ügyfélkapujából nem indítható a kérvény.
E-mailben is beküldhető a kérelem a fold-
gazbizonyitvany@erd.hu címre, de csakis 
elektronikus aláírással ellátva, amelyet itt lehet 
elindítani: https://magyarorszag.hu/avdh

3. Ki és milyen módon kérvényezheti  
a hatósági bizonyítvány kiadását?

Az egyetemes gázszolgáltatóval szerződésben 
álló fogyasztó legyen a nyomtatvány kitöltője 
és aláírója. FIGYELEM! A kérelmet csakis az 
erre a célra létrehozott nyomtatványon lehet 
benyújtani!

4. „Nem tudom eldönteni, jogosult vagyok-e, 
kijönnének-e felmérni?” 

Érden nincs helyszíni szemle, mivel szűk, 
8 munkanapos határidő áll rendelkezésre 
az elbírálásra, így az igazolást mindenkinek 
kiadják, aki azt az előírásoknak megfele-

lően kérelmezi. A jogosultságot – az önálló 
lakóegységek meglétét – a tájékoztató 
tanulmányozását követően az érintettnek kell 
mérlegelnie és igazolnia.

5. Mit kell csatolni a kitöltött  
nyomtatványon felül?

Semmit. A kérelem mellé nem kell tulajdoni 
lapot, használatbavételi engedélyt, alaprajzot 
csatolni. Az önkormányzat bízik abban, hogy az 
érdiek tisztességesen járnak el, a nyomtatványt 
büntetőjogi és kártérítési felelősségük tudatá-
ban töltik ki, valós adatokkal. Aláírásukkal ezt 
hitelesítik. 

6. Mi a teendő a bizonyítvány  
megszerzése után?

A jegyző által kiadott hatósági bizonyítványt a 
polgároknak el kell küldeniük a Kormány fel-
ügyelete alatt álló, állami MVM Next gázszolgál-
tatónak, amely a nyilatkozat benyújtását követő 
hónap elsejétől biztosíthatja a rezsicsökkentett 
árat lakóegységenként.

Ki jogosult földgázkedvezményre, és hogyan lehet kérelmezni?
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Már az első napokban égtek az 
erdészetek telefonvonalai – na-
gyon sokan szeretnének élni a 
lehetőséggel. Még akkor is, ha 
a fa nedves, a szállítást a lakos-
nak kell megoldania, az átvételi 
pont pedig messze van. Fűteni 
márpedig muszáj.  

Szeptember első igazán őszi, csípősen 
hűvös hetében sokan választották a 
pluszpulóvert és a vastag zoknit ahe-
lyett, hogy beindították volna a fűtést. 
És nem csak azok, akik gázzal fűtenek. 
Aki fával, az még jobban takarékoskodik, 
hiszen nagyon fölmentek az árak, az 
egyik közösségi oldalon egy hölgy arról 
panaszkodott, hogy áprilisban 66 ezer 
forintot fizetett egy kalodányi fáért, most 
„ugyanott, ugyanaz 120 ezer”. 

A „száraz keményfa” mostanra hívó-
szó lett, a készlet erejéig tartó akciókat 
kínáló kereskedők azonban gyakran 
fel sem veszik a telefont (e sorok írója 
is sikertelenül próbálkozott). A vevők  
egyébként gyanakvók, tartanak tőle, 
hogy a nagy túlkereslet miatt sokan nye-
részkedni szeretnének, és félnek attól, 
hogy az elértéktelenedő pénzükért nem a 
várt minőséget és mennyiséget kapják.

Puhát vagy keményet?

A napokban elindult a hatósági áras 
tűzifaprogram: a háztartások legfeljebb 
tíz erdei köbméter hengeres tűzifát vásá-
rolhatnak az állami erdőgazdaságok te-
rületileg illetékes értékesítési pontján, a 
keményfa köbmétere 30 ezer, a puhafáé 
19 ezer forintba kerül, a szállítást, darabo-
lást a lakosságnak kell megoldania. (Aki 
fával fűt, az e fenti mondatot feltehetően 
kívülről fújja már…) 

A feltételek miatt sokan nem tudják 
igénybe venni a lehetőséget.  „Nyugdíjas 
vagyok, sem elhozni, sem feldarabolni 
nem tudom, pedig nagy szükségem lenne 
a fára” – panaszkodott egyik olvasónk. 

Ha segítő kéz akadna is, amely felhaso-
gatja a fát, a szállítás valóban nem olyan 
egyszerű: Érd ugyanis a Pilisi Parkerdő 
Zrt. Ráckevei Erdészetéhez tartozik, 
fakitermelést pedig – mint Tóth Péter 
erdészetvezetőtől megtudtuk – jelenleg 
Szigetmonostornál végeznek, a Megyeri 
híd lábánál. 

„A Ráckevei Erdészetnek puhafaállo-
mánya van, csak nyárfával foglalkozunk. 
Érdről nagyon sok megkeresést kapunk, 
hiszen a mi működési területünk lélekszá-
mának a város majdhogynem harmadát 
adja. Mindenkinek ezt a választ tudom 
adni: aki fát szeretne vásárolni, mo-
mentán csak puhafát tudok ajánlani, és 
Érdtől viszonylag távol eső helyen. Aki a 
keményfához ragaszkodik, az a Budake-
szi Erdészettől tud vásárolni” – mondta 

Tóth Péter, aki azt tapasztalja: inkább a 
keményfát keresik az Érdiek.

„Tudni kell, hogy Érd környékén nincse-
nek ilyen erdők, az akácot, bükköt távoli 
területekről hozták be a kereskedők. A 
nyárfát a lakosság nem ismeri, nem bízik 
abban, hogy normál, jó tűzifa. Pedig a 
nyárfa nem rossz megoldás. Én ilyenkor 
el szoktam mondani a kedvező tapaszta-
lataimat – mi is azt használjuk az erdész-
házban –, és van, aki él a lehetőséggel” 
– tette hozzá Tóth Péter, aki úgy látja: a 
lakosság attól tart, ha nem jelzi igényét 
a program első napjaiban, lemarad a 
tűzifáról. „Ez nem így van, a program 
csak most indult, és legalább április 15-éig 
tart majd. Erdészetünknek folyamatosan 

termel ki fát, más-más helyszínen – jövő 
év elején például a Csepel-szigeten. Aki 
pedig tőlünk vásárolna tűzifát, áthidaló 
megoldásként felkínáljuk a vevő általi 
gyűjtést is – ezzel szintén több érdi lakos 
élt már. Ilyenkor az amúgy is kivágásra 
szánt egyedeket egy favágó ledönti, 
a földön lévő faanyagot pedig a lakó 
gallyazza, darabolja, kupacolja és hordja 
ki. Ezekben a „szedd magad-akciókban” 

a lakóhelyhez közeli pontokat jelöljük ki, 
azaz Érden a Beliczay-szigetet, hiszen ott 
is vannak gyérítésre szánt állományok” 
– fűzte hozzá Tóth Péter, megjegyezve: 
mivel ilyenkor a vevő is kiveszi a részét a 
fakitermelési munkából, jelentős kedvez-
ménnyel tud hozzájutni a faanyaghoz.

Csak friss vágásból

Kérdés, hogy a frissen kitermelt fának 
mekkora a nedvességtartalma. „Ezt 
mindenkinek elmondjuk: körülbelül 40 szá-
zalék. De a távolabbról behozott bükkel is 
ugyanez a helyzet. És ilyen tekintetben a 
nyárfa még jobb is: a sejtszerkezete miatt 
a benne lévő szabad vizet gyorsabban 
kiadja magából, ezért hamarabb szárad, 
mint egy keménylombos-fa. Azt tudom 
tanácsolni, hogy aki teheti, éljen most a 
nyárfavásárlási lehetőséggel, mert amíg 
kitart a tavalyi tűzifája, addig is szárad az 
idei, és a fűtési időszak második felére lesz 
egy normálisan eltüzelhető fafélesége.”

Aki viszont a keményfához ragaszko-
dik, a Budakeszi Erdészettől rendelhet. 
Mint megtudtuk, ott lehetőség szerint 
– és nagyobb mennyiség esetén – a szál-
lításban is tudnak segíteni. (A Ráckevei 
Erdészet viszont nem.) Itt is friss kiter-
melésű fákat tudunk vásárolni – február 
vége óta amit megtermelnek, azt el is 
viszi a lakosság.  

Felmerül a kérdés: mi lesz a fákkal? 
Ha felgyorsul a kitermelés, mi marad az 
erdőből?

Tóth Péter hangsúlyozta: tízéves erdő-
terv alapján dolgoznak, az abban foglalt 
lehetőségekkel tudnak csak élni. És bár 
a jövő évi kitermelést előre tudják hozni, 
„akkor ideális a gazdálkodás, ha a tíz évre 
szóló tervet egyenletesen bontjuk le” – 
azaz nem fognak több évi mennyiséget 
idén kitermelni. A fákat egyébként nem 
a favágók pusztítják, hanem egyrészt a 
klímaváltozás következtében megjelent 
károsítók, másrészt a hőség – ezek a 
fajok nem szoktak hozzá a negyvenfokos 
meleghez: „Az utóbbi tíz év viszontagsá-
gait sok faj nem bírja. Hosszú távra kell 
dönteni az erdő sorsáról, arról, milyen 

célállományt ültetünk, és igyekeznünk 
kell előre tervezni, hogy ez a klímaválto-
zás negatív hatásainak ellenálló, biztos 
megoldás legyen.”

Vissza a kályhához?

Bár a fafűtés sokaknak jelent segítséget 
(kiegészítő lehetőségként a gázfűtés mel-
lett vagy helyette), két ténnyel érdemes 
tisztában lennünk: egyrészt korántsem 
olcsó. Tíz erdei köbméterrel már egy 
nagyobb családi házban is ki lehet húzni 
a telet – még akkor is, ha nedves a fa –, 
de ha keménylombos tűzifát vásárolunk, 
akkor – féléves fűtési szezonnal számol-
va – havi ötvenezer forintba kerül majd 
a fűtésünk. És akkor nem számoltunk a 
szállítással, a fa felaprításával, ami szintén 
tekintélyes költség, illetve fáradság. A 
lágylombos tűzifa olcsóbb, ahogy a fenyő 
is – de utóbbit a szakemberek szerint 
inkább keverve érdemes használni, a 
gyantatartalom miatt. 

Az is kérdés: mennyire környezetszeny-
nyező a fafűtés? Mi lesz, ha a „fél ország” 
átáll erre a módra? És ha sokan „rásegíte-
nek” egy-két raklappal, farostlemezzel, 
olyan anyagokkal, amelyek károsítják 
környezetünket, illetve egészségünket? 

E sorok írója úgy látja: az, ha visszaté-
rünk a fatüzelésű kályhához, olyan, mint-
ha az elavult wolfram-szálas izzóinkat 
petróleumlámpára cserélnénk – ahelyett, 
hogy a drágább, ám környezetkímélőbb 
LED-es izzókat választanánk. 

Nem lett volna jobb, ha az állam a fatü-
zelés helyett valamilyen környezetbarát 
megoldást támogat? Igaz, egy ház szige-
telése, a nyílászárók cseréje vagy épp a 
napelemek felhelyezése sokkal drágább, 
mint tíz köbméter tűzifa, de hosszabb 
távon minden bizonnyal kifizetődőbb, 
akár az anyagi, akár a környezetvédelmi 
szempontokat nézzük.

Ádám Katalin

Tíz erdei köbméterrel már egy nagyobb 
családi házban is ki lehet húzni a telet
Elindult a hatósági áras tűzifaprogram

Itt igényelhetnek tűzifát az érdiek:
Budakeszi Erdészet központi telephely: 
2092 Budakeszi Kísérleti Telep
23/457-857 20/984-6197 budakeszi@
pprt.hu; lampert.zsolt@pprt.hu
Ráckevei Erdészeti Iroda: 2300 Ráckeve, 
Erdész u. 4. 
Tel.: 24/513-320 rackeve@pprt.hu
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Évente hány köbméter szennyvizet 
termel Érd térsége, mekkora a város 
termelése? Mennyit dolgoz fel ebből 
az ÉTCS?

Érd, Diósd és Tárnok területéről érkezik 
szennyvíz az Érd Városi Szennyvíztisztító-
telepre. Az éves mennyiség 3,7 millió köb-
méter. Ebből Érdről 2,7 millió, Diósdról 
550 ezer, Tárnokról 450 ezer köbméter 
folyik be, a teljes mennyiséget pedig ala-
pos tisztítás után a Dunába engedjük. A 
szennyvíztisztító telep naponta maximum 
15 ezer köbméter kezelésére lenne képes, 
de ennyi azért nem szokott beérkezni.

Hogyan befolyásolta a nyári extrém 
hőség az érdiek vízfogyasztását, és 
hogy hatott ki ez a városi csatorna-
hálózatra?

Kapacitásproblémákat nem okozott a 
hőség, a nagyobb nyári ivóvízfogyasztás 
nem terheli a szennyvízelvezető rendszert.

Hogy birkózik meg a csatornahálózat 
a váratlanul lezúduló, monszunszerű 
csapadékkal, ami szintén gyakorivá 
vált nyáron?

Az érdi szennyvízhálózat elválasztó rend-
szerű: a csapadékelvezetés és a szenny-
vízelvezetés két független hálózaton 
történik. A szennyvízcsatornába nem 
juthat csapadékvíz, és a csapadékháló-
zatba (ahol van) nem juthat szennyvíz 
– legalábbis elvileg. Gyakorlatban azért 
zivatar esetén előfordul, hogy a befolyó 
napi mennyiség megduplázódik, jellem-
zően az illegális csapadékbevezetések, a 
hálózatba szabálytalanul bekötött eresz-
csatornák miatt. Ez okozhat kiöntéseket, 
melyekről kapunk is bejelentéseket. A 
csapadék elvonulása után előírás szerint 
fertőtlenítjük a területet.

Mutassuk be a szennyvíz útját, a vécé-
tartály öblítésétől kezdve a szennyvíz-
tisztító telepig. 

A lefolyókon keresztül távozó víz a 
közcsatorna-rendszerbe kerül. A csator-
nák túlnyomó többségében gravitációs 
áramlás van. Ahol a terepviszonyok 
indokolják, ott úgynevezett átemelők 
is üzemelnek, ilyenekből összesen 92 
darabot használunk. A szennyvíztisztító 
telepre nyomócsövön érkezik a szenny-
víz: a darabos anyagokat rácson keresztül 
szűri ki tisztítórendszerünk, a homokot 
kiülepítjük. Van külön ülepítő medence 
a szerves anyagok kiválasztására is, a 
vízben oldottan keringő szennyezést 
pedig eleveniszap (vagyis biomassza) 
segítségével és a víz levegőztetésével 
ártalmatlanítjuk. Végül, ezt az iszapot is 
leülepítjük. A Dunába így már olyan tiszta-
ságú víz kerül telepünkről, ami nem jelent 
káros szennyezést a folyónak.

Nem vész kárba az ülepített iszap sem: 
telepünkön biogázt fejlesztenek belőle, 
a gázzal meghajtott motor pedig villamo-
sáramot termel, amivel a helyi gépeket 

működtetjük. A gázfejlesztés után az 
iszap szervesanyag-tartalmának nagyjá-
ból fele marad meg: a maradékot vízte-
lenítés után az érdi komposztálótelepre 
szállítják tőlünk, ahol szintén tovább 
hasznosul.

Érd hány százalékban csatornázott, 
hány utca maradt ki még a csatorná-
zásból? Jellemzően melyik városré-
szekben nincs még csatornázás?

Érd csatornázottsága 95 százalék körüli, a 
kezelésünkben lévő hálózat hossza meg-

haladja a 400 kilométert. Nem csator-
názott például a Zengő utca és Vereckei 
utca közötti terület, a Fundoklia-völgy 
környéke.

Mi az, amit biztosan ne dobjunk a 
vécébe, lefolyóba, és ami hosszabb 
távon duguláshoz vagy a csatorna-
hálózat károsodásához vezet?

Fontos lenne megkímélni a lefolyókat 
az ételmaradékoktól, a zsíros, olajos 
szennyeződésektől, a darabos háztartási 
hulladékoktól. És legfőképp a nedves 
törlőkendőktől, melyeknek a vécé helyett 
a szemetes vödörben a helye. Utóbbi 
hulladék rendkívül sok üzemzavart és 
dugulást okoz a mai napig a rendszerben, 
és persze a háztartások lefolyóiban, még 
a lebomlóként reklámozott kendők is 
képesek összetapadva felhalmozódni. A 
veszélyes hulladékokat, a használt étola-
jat, motorolajat az erre kijelölt gyűjtőhe-

lyekre vigyük inkább. Ne felejtsük el: a 
tiszta, dugulásmentes lefolyó a lakosság 
és a szolgáltató közös érdeke is.

Milyen különlegességekkel találkoztak 
már munkatársaik a város csatorna-
hálózatát tisztítva, vagy a telepen?

A gyerekjátékoktól, kulcsokon és evő-
eszközön át a mobiltelefonig mindenféle 
használati tárgy előfordult már. Szaksze-
rűtlen kivitelezés, hanyag munkavégzés 
miatt néha beton, aszfalt, építési törme-
lék kerül a csatornába.

Sok horrorfilmben szerepelt már a 
város csatornáiban élő óriáspatkány, 
óriáskrokodil vagy egyéb szörny. Érd 
csatornáiban ólálkodik valami?

Horrorfilmbe illő élőlénnyel még nem 
találkoztunk, hacsak nem számít annak 
a nedves törlőkendőkből és a zsíros étel-
maradékokból rekordméretűvé összeálló 
zsírdugók, amelyeket a médiában zsír-
szörnyekként szoktak emlegetni. Termé-
szetesen olykor előfordulnak rágcsálók 
is a csatornában, hiszen a csatornába 
helytelenül bekerülő ételmaradékok 
kedvező élőhelyet biztosítanak számuk-
ra, de a rendszeres irtásukkal igyekszünk 
visszaszorítani a jelenlétüket. 

Egy érdi csőtörés vagy dugulás jellem-
zően mennyiben adódik a csatornahá-
lózat elavultságából, és mennyiben a 
felelőtlenül lehúzott és káros lakossági 
hulladékból?

A hálózat jelentős része 30 év feletti 
beton- vagy azbesztcement-anyagú csa-
torna. Ezek erősen elhasznált állapotúak. 
Sajnos minden évben történik „váratlan” 
beszakadás, amit azonnal javítani kell: a 
repedezett felületű csőben a rongyok, 
szálasanyagok, törlőkendők könnyeb-
ben felakadnak és összetorlódhatnak, 
ezzel pedig rendkívül gyorsan okoznak 
dugulást, üzemzavarokat a csatornában 
és a szivattyútelepeken. Így kimondható, 
hogy a dugulások fő oka a törlőkendők 
megjelenése a csatornában. 

A rezsicsökkentés köztudomásúan 
nem tett jót a közműcégeknek, hi-
szen a korlátozott bevétel miatt nem 
igazán jutott forrás a hálózatok kar-
bantartására, fejlesztésére. Hogyan 
hatott mindez az ÉTCS-re?

Ez az ÉTCS Kft.-t is negatívan érintette. A 
díj befagyasztását valamelyest ellensú-
lyozza a szolgáltatási területen élők szá-
mának növekedése, ennek köszönhetően 
társaságunk a legszükségesebb karban-
tartási tevékenységeket el tudja látni. 

Hogyan érintette cégüket a rezsiárak 
utóbbi hónapokban kezdődő növeke-
dése, és ez mennyivel drágítja meg 
szolgáltatásaikat? Hány százalékos 
lesz vagy lehet az áremelés?

A csatornadíjak emelésére sem a társa-
ságnak, sem az önkormányzatnak nincs 
jogköre. Az ÉTCS kizárólag az úgyneve-
zett „külön díjas szolgáltatások” díját 
határozza meg – ezen szennyvízszolgál-
tatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatá-
sok díjában várható drágulás 2022. utol-
só negyedévében. Az emelés mértéke 
változó százalékú lesz, hiszen van olyan 
szolgáltatás, amelyben az élőmunka-rá-
fordítás, máshol pedig üzemanyagkölt-
ség a jelentősebb.

Kicsit részletezzük: milyen tételeket 
és szolgáltatásokat rejt az ÉTCS-lakos-
sági számlája?

A fizetendő díj alapdíjból, fogyasztás-
sal arányos díjból és környezetterhelési 
díjból áll. Az alapdíj lényegében a folya-
matos szolgáltatást és munkatársaink 
rendelkezése állását biztosítja: ennek 
köszönhetően tudjuk karbantartani a 
csatornákat, elhárítani a felmerülő hibá-
kat, és így arányosan oszthatjuk meg a 
felmerülő költségeket is, a szolgáltatást 
folyamatosan vagy csak időszakosan 
igénybe vevő felhasználók között. 

A számla összegének legnagyobb 
részét a fogyasztással arányos díj teszi ki, 
ezt a tételt a vízmérőn is mért vízfelhasz-
nálásnak megfelelően, köbméterenként 
kell fizetni. 

A környezetterhelési díjat pedig lénye-
gében az állam rója ki a szolgáltatókra, 
azért, mert a tisztított szennyvizet a Du-
nába engedjük. A környezetszennyezési 
díj ezért elkülönül a csatornaszolgáltatás 
díjától, társaságunk külön tételként is mu-
tatja be, igaz, a többi tétellel együtt ezt 
is be kell fizetni. Hangsúlyozzuk ugyanak-
kor azt is, hogy a rezsicsökkentésről szóló 
törvényi előírások miatt 2013 óta egyik 
díjtétel összege sem növekedett, legyen 
szó lakossági fogyasztóról vagy vállalko-
zásról.

Koncz Tamás

Érd csatornáiban a legveszélyesebb 
szörny a törlőkendő

vente 3,7 millió köbméter szennyvizet kezel az Érdet és térségét ellátó csatornaszolgáltató 
cég: abból is képesek energiát csiholni, amit mi lehúzunk a vécén. Korszerű tisztítótelepü-
kön minden automatizáltan működik, a csatornahálózat tisztaságáért azonban nap mint 
nap meg kell küzdeniük. Garai György műszaki tanácsadóval sétáltunk az Érd és Térsége 

Csatornaszolgáltató Kft. Sulák utcai telephelyén, ahol a high-tech ülepítőmedencék, tornyok között a 
csatornahálózat helyzetéről beszélgettünk.
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Pár éve még annak apropóján beszélgettünk, hogy 
Kemi kutyussal asszisztált tanórákat tartott az alsó 
tagozatosoknak, és az itt elsajátított tapasztalatokat 
egy nemzetközi pályázat keretében más iskoláknak is 
átadták.

Ez a szép időszak tavaly lezárult: Kemi kilencéves és 
nyugdíjba vonult, miután egy epilepsziaszerű betegség 
jött elő rajta. Nem szeretném sok stressznek kitenni. 
Nem mintha neki a tanórák bármiféle negatívummal jár-
tak volna, de a pozitív izgalom is árthat. Néha-néha azért 
még beviszem az iskolába, a gyerekek nagyon szeretik 
őt és viszont. Egyébként én is nyugdíjba mentem az 
idén, és már csak hetente három napon át tanítok. Úgy 
gondoltam, még végigviszem a negyedikes osztályomat 
a végső búcsú előtt. 

Tehát ez az utolsó tanéve?

Terveim szerint igen. Nagyon sok itthon a munka, a 
megrendelés, ráadásul sosem tudok nemet mondani, és 
átcsapnak a hullámok a fejem felett… 

Most a bútorfestésről és -restaurálásról beszélünk, 
ami az elmúlt években hobbiból hivatás lett. Hogyan 
és mikor jött az ötlet, hogy régi komódokat, székeket, 
asztalokat varázsoljon újjá?

Régen is festegettem, de nem komolyan. Hat éve, mikor 
ideköltöztünk, elkezdtem átalakítani a már meglévő 
bútoraimat. Igen ám, de volt, hogy megtetszett egy másik 
darab, felújítottam, és a régire már nem volt szükség, így 
azt eladtam. Így indultam…

Azért ehhez nem elég egy-két régi szekrény, kell 
anyagismeret, kézügyesség, fantázia. Elvégre nem 
csak lemázol egy-egy politúrozott asztalt, hanem szét-
szedi, lecsiszolja, lefesti, kezeli, összerakja a bútoro-
kat. Hol sajátította el ezt a tudást?

Volt, amire magamtól jöttem rá, de az interneten, a kü-
lönféle facebook-csoportokban is sok mindent tanultam 
a hozzászólásokból. Tanfolyamot nem végeztem, a tudás 
valahogy jött, rám ragadt.

Mi volt az első átalakított bútora? 

A régi házunkban laktunk még, amikor készítettem egy 
tyúkólat. Az elejére festettem egy kalotaszegi madárkát. 
Mikor ideköltöztünk, elhoztam magammal ezeket a desz-
kákat, és a kertben talált fém asztallábra erősítettem. Így 
lett a tyúkólból kerti asztal. A második egy fésülködőasz-
tal volt, amit egy Singer varrógépből csináltam. A többire 
már nem emlékszem pontosan. A fésülködőasztalkát 
eladtam később, de a tyúkólas még megvan.

Hogy lett a hobbiból bevételi forrás?

Ahogy említettem, túl sok lett a bútor, és elkezdtem 
eladogatni, ami már nem kellett. Aztán jött a pandémia, 
és megalakult a „vegyél hazait” csoport a facebookon. 
Feltettem oda is a bútoraimat, és berobbant a dolog, 
sokan elkezdték hozni a saját bútorukat, hogy csináljam 
meg, alakítsam át. És ez őszintén szólva sokkal kelleme-
sebb, mert nem kell a tárolással is bajlódnom: hozzák, 
elkészítem, elviszik. Igaz, az alkotói szabadságom néha 
csorbul, hiszen a megrendelő mondja meg, mit kíván. Ha 
épp nincs megrendelésem, előveszek a kertből valamit, 
és saját kedvemre dolgozom.

Népszerűek a felújított bútorok?

De mennyire! Sokan vannak úgy vele, hogy nem adnak 
ki százezreket pozdorjabútorokért, hanem előkeresik a 

nagymama hatvan-százéves bútorát. Olyan jó, amikor 
látom az örömöt, a könnyes szemeket.

Egy ismerősöm, aki lomtalanítással is foglalkozik, 
mesélte, hogy egyszer rábíztak egy régi szekrényt, 
hogy vigye ki a telepre, de mivel a bútor fából volt, 
sajnálta kiszanálni, odaadta a szomszédjának, aki egy 
rejtekfiókban több százezer forintot talált. Önnek is 
van hasonló története?

Ilyen nincs, de az előfordul, hogy régi képeket, okmányo-
kat, leveleket, újságokat találok. Nagyon örülnek a leszár-
mazottak, amikor visszaadom. Pénzre még nem buk-
kantam, pedig jól jött volna a megrendelőnek, meglett 
volna a felújítás költsége. Aranygyűrűt sem találtam. De a 
leveleknek, személyes iratoknak is értékük van. Előfordul, 
hogy a bútoron ott van a régi tulajdonos neve, ceruzával, 
ilyenkor nagyon vigyázok arra, hogy ne tűnjön el.

Hozzájárul a régi bútorok reneszánszához az is, hogy 
az újak minősége egyre silányabb?

Hogyne! Van olyan fenyőbútor, amit a hüvelykujjammal 
be tudok horpasztani. A minőség mellett fontos az is, 
hogy a fabútor egészségesebb, mint a pozdorja, és én 
csak környezetbarát festékeket, anyagokat használok: 
lakk helyett inkább viaszolok, és nem vegyszerrel ma-
ratom le a festéket, hanem kézzel csiszolom. A festék 
eltávolítása szempontjából a fenyővel a legkönnyebb 
dolgozni, de én legjobban a diót szeretem. A színe az, ami 
varázslatos.

Ismerősöktől is kap régi bútorokat, csak úgy?

Hogyne, számtalan kincsre tettem így szert, akár tanít-
ványaimnak, akár barátaimnak köszönhetően. Kaptam 
például olyan bútorokat, amiket még Indonéziából hozott 
a nagypapa, és tömör tikfából vannak. Csúnya színük volt, 
darabokban voltak, de amióta felújítottam őket, odava-
gyok értük. 

Mikor van ideje a bútorrestaurálásra?

Részben a tanítás mellett. Az utóbbi pár évben napközit 
vállalok csak, így délelőtt itthon dolgozom, utána az is-
kolában, majd éjjel 10-11 óráig megint itthon. Ebben azért 
nagyon elfáradtam. Most csak három napot vállalok, 
rajzot tanítok két osztályban, illetve a napközit. 

A rajzolás is régi szerelem?

Igen, apukám, Marcali-Kiss József grafikus, festőművész 
volt. Sokat rajzoltam gyerekkorom óta, de nem a képző-
művész pályára vágytam, hanem etológus szeretettem 
volna lenni, és az állatok viselkedésével foglalkozni. Végül 
pedagógusként ebből is, abból is megvalósult valami. 

A rajzolást a bútorfestésben is kamatoztathatja, hiszen 
fest is a felületekre. Honnan veszi a motívumokat?

Ezek kalotaszegi keresztszemes minták. Régen nagyon 
sokat hímeztem, most ugyanazt csinálom a bútorokon, 
ecsettel. Nem könnyű munka, hiszen nincs kész stencilem 
hozzá, ráadásul a mintákat a bútorhoz kell igazítani.

Jöttek már furcsa vagy lehetetlen kívánsággal?

Nemtiből (község Nógrád megyében – a szerk.) jött egy 
úr egy halom „tűzifával”, hogy rakjak belőle össze négy 
széket és egy asztalt. Néztem a szanaszét heverő dara-
bokat, mondtam, hogy két szék lehet, hogy lesz belőle. 
Végül aztán sikerült összeraknom. 

Fogadjunk, hogy az IKEA-bútorok összeszerelésével 
sem szokott gondja lenni.

Hát nem…

Papír nélkül sem?

Egy komóddal azért elboldogulok az összeszerelő füzet 
nélkül is. Ebben a munkában egyébként a térlátás a 
lényeg. 

Bútorfestés és -restaurálás területén mi az, aminek 
semmiképp sem állna neki?

Ami eredeti állapotában is szép, ahhoz nem szívesen nyú-
lok. Egyszer megkerestek azzal, hogy fessek fehérre egy 
gyönyörű ónémet tálalót. Nagyon rossz állapotban volt, 
de szinte megszólaltak a faragások. Próbáltam meggyőz-
ni a megrendelőt, hogy csak távolítsuk el a politúrt, és 
viaszozzuk le. Nem, ő azt akarta, hogy fehér legyen. Sírva 
festettem le. Förtelmes lett. Megfogadtam, hogy ilyet 
többet nem csinálok, és ehhez tartom is magamat. Am-
úgy is az az elvem, hogy valamennyi fafelületnek látszania 
kell, persze, van, hogy erről nem sikerül meggyőznöm a 
tulajdonost.

Általában mennyire kap szabad kezet? 

Ez változó. Legjobban azt szeretem, ha azt mondják: 
bíznak bennem, és úgy csinálhatom, ahogy szeretném. 
Ilyenkor csak a színt beszéljük meg, illetve azt, hogy a 
lakás többi darabjához illeszkedjen. De volt olyan is, akivel 
minden munkafázist egyeztetni kellett, a végén meggon-
dolta magát, és átfesttette az egészet. 

Tényleg, mit szólt a megrendelő, mikor meglátta a fe-
hérre festett – ön szerint elcsúfított – ónémet tálalót?

Azt, hogy gyönyörű…

Nincs az a hivatás, aminek ne lenne hátulütője. A 
bútorrestaurálásnak is van? Természetesen a fentihez 
hasonló ügyfeleken kívül.

A nehéz bútorok forgatása, mozgatása azért megvisel. 
Gondok vannak a csípőmmel, a múltkor a vállamról lesza-
kadt a szalag, két hétig nem tudtam dolgozni. Azt szok-
tam mondani: ha nem bírom már fizikailag, majd festek 
képeket, vagy kulcstartó szekrénykéket készítek.

Egyre többen ismerik a nevét, a munkáit, nemrég a 
Lakáskultúrában is megjelent Önről és a bútorairól 
egy cikk. Sok ügyfele van?

Olyannyira, hogy előrendelésre vállalok csak felújítást, és 
még decemberre is van munkám. Régebben örültem, de 
jó, valaki régi bútort szeretne! Most meg jönnek az ország 
minden pontjáról. 

Ádám Katalin

Így lesz egy pedagógusból 
bútorrestaurátor 
Méghozzá olyan, aki egyedi motívumokat ál-
modik a fára, csak környezetbarát anyagok-
kal dolgozik, és akit most már országszerte 
keresnek és bíznak meg azzal, hogy a régi 
darabokba új életet leheljen. Marcali-Kiss 
Ritával beszélgettünk.  
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Sok olyan csoport létezik ma Magyar-
országon, mint a Felhőjárók?

Vannak sérült fiatalokból álló drámacso-
portok, de a mozdulatszínház, amelyben 
nem a szavak nyelvén beszélünk, nagyon 
ritka. A mi csapatunk abban is egyedi, 
hogy folyamatosan csatlakoznak hozzánk 
fiatalok, egyetemisták, és együtt formáljuk 
a koreográfiákat.

Hogyan és mikor indultak?

2003-ban, Százhalombattán, a Szülők 
Fóruma Egyesületnél kezdtem sérült 
gyerekekkel foglalkozni, mint drámape-
dagógus. A Sérültekért Alapítványtól is 
érkeztek fiatalok, akik bekapcsolódtak a 
foglalkozásokba. Szülők, barátok bevo-
násával alakult meg ez a kis csoport, a 
vágy pedig, hogy színpadra lépjünk, nem 
belőlem, hanem a Felhőjáróktól indult, 
a biztatás pedig, hogy próbáljuk meg, 
kívülről jött. Kezdetben a Pártok Háza 
dísztermében léptünk fel, amit hamar 
kinőttünk. A százhalombattai művelődési 
központban kaptunk helyet, most is ott 
próbálunk, és minden évben fel is lépünk. 
Persze nemcsak itt, hanem az ország más 
pontjain is szerepelünk: műsorunkkal 
járjuk a fesztiválokat.

Ezek olyan rendezvények, amelyeken 
csak sérült emberek lépnek fel?

Nem. Tudatosan olyan fesztiválokat kere-
sünk, ahol nem speciális csapatok lépnek 
fel, és büszkék vagyunk arra, hogy beke-
rülhetünk a programba, sőt, legutóbbi elő-
adásunkkal – a címe: Levegőt! – az arany 
minősítést is megszereztük. Ezeken a fesz-
tiválokon szigorú szakmai zsűri bírálja el a 
produkciókat, ami nagyon jó, mert fontos 
számunkra a folyamatos visszajelzés, a 
kontroll, hogy tudjuk, jó az az út, amin ha-
ladunk. Nem a sajnálatra, az együttérzésre 
hajtunk, hanem arra, hogy amit csinálunk, 
az valódi minőség legyen. Emellett az is 
célunk, hogy megmutassuk, ezek az embe-
rek olyan értékeket hordoznak, amelyek a 
mai világból nagyon hiányoznak. Az, hogy 
a sérült fiatalokkal ép egyetemista diákok 
is fellépnek, ad az egész produkciónak egy 
plusz erőt. Mindenki önmagából építkezik, 

figyel és vigyáz a másikra, és ez olyan jól 
összeáll a színpadon. 

Hogy készül a koreográfia? 

A testvéremmel, Rédli Éva drámapedagó-
gussal együtt vezetjük a mozdulatszínhá-
zat, a szervezőmunkában pedig Czuppon 
Gabriella, az érdi habilitációs központ 
tagintézmény-vezetője segít minket 
évek óta. Gabi közel egy éve dolgozik 
Érden, és január óta a Dr. Dizseri Tamás 
Habilitációs Központ sérült fiataljait is 
bevontuk a munkába: heten csatlakoztak 
a Felhőjárókhoz, és most további két érdi 
tagunk lesz. A koreográfiára visszatérve, 
komoly műhelymunka előz meg egy-egy 

fellépést. Először is érzésekről, versekről 
beszélgetünk. Akik régóta velünk vannak, 
azoknak magas szintű verbális képessé-
geik alakultak ki, és az önismeretük is igen 
fejlett. Közösen alakítjuk ki a koreográfiát. 
Ha találunk egy olyan zenét, ami érzel-
meket, gondolatokat indít meg bennünk, 
akkor ezekből születnek meg a mozdula-
tok. Mindig megbeszéljük, hogy egy-egy 
mozdulattal mit fejezünk ki, és nem baj, 
ha nem egyformán csináljuk, ha egy-egy 
gesztus picit sajátos.

A sérült fiatalok számára mi a legfon-
tosabb egy-egy fellépésben? 

Hogy megmutassák magukat. Sokféle fo-
gyatékossággal vannak jelen, van, akinek 
jobb, van, akinek rosszabb a rövid távú 
memóriája, a végére mégis „összefésülőd-
nek”. Élvezik a közös munkát, örömforrás 
nekik. Ez a legfontosabb. Nem mellékesen 
a koordináció, a kommunikáció, a beszéd-
készség, a fellépés, a kapcsolatteremtés 
mind-mind fejlődik. Minden műhelymunka 
során előveszünk egy-egy fogalmat, amire 

fókuszálunk: kirekesztettség, tisztesség, 
magány. Ezekről beszélgetünk, sőt meg is 
jelenítjük néma-, majd szituációs játékkal. 
Ebben mindannyian formálódunk. Nagyon 
kevés az a „kiragyogási pont”, amikor az 
örömbe tudnak kapaszkodni. A mozdu-
latszínházban viszont új ismeretségek, 
barátságok, akár szerelmek születnek. 
Ahogy a mi életünkben is nagyon fontosak 
az emberi kapcsolatok, ezek nélkül sivár 
az élet. 

A sikerek, a zsűritől és a közönségtől 
érkező elismerések is felemelően 
hathatnak a fiatalokra.

Igen, átélhetik, hogy ők is tudnak valami 
olyat, amire méltán büszkék lehetnek. 
Nem beszélve a szülőkről, akiknek ez 
hatalmas boldogság.

Az amatőr színjátszó fesztiválokat az 
ország több pontján szervezik. Ho-
gyan oldják meg az utazást?

Egy korábbi pályázaton sikerült elnyer-
nünk egy kisbuszt. Ez azonban nem 
elegendő: huszonhárom-huszonöt tagunk 
van, az egyetemistákkal együtt. A VUK SE 
támogat minket, ingyen odaadják a kisbu-
szukat, így a két járművel már eljuthatunk 
olyan távoli helyekre is, mint például 
Vasvár. Többször felléptünk már Komá-
romban is, a Médiawawe-en, Székesfehér-
váron és Mosonmagyaróváron, nyáron 

pedig Kapolcson a Művészetek Völgyében. 
Nagyon jólesnek a visszajelzések, akár a 
zsűritől, akár a közönségtől jönnek. 

Külföldi fesztiválokra sikerült kijutni-
uk?

Van egy nagy brüsszeli ernyőszervezet, az 
EASPD, amely több mint harminc ország 17 
ezer, sérültekkel foglalkozó civil szerveze-
tét fogja össze. Részt vettünk egy általuk 
szervezett online konferencián, és ezt kö-
vetően meghívtak minket egy nemzetközi 
projektbe. Perszephoné istennő történe-
tét dolgozzák fel úgy, hogy minden jelene-
tet más-más csapat ad elő. Mi a nyitó színt 
választottuk. Féléves kemény munka volt, 
a Halom TV segített a felvétel elkészítésé-
ben, amit aztán kiküldtünk a projektgazdá-
nak. 2023-ban Athén lesz Európa kulturális 
fővárosa, és a programban ezt a közös 
filmet is bemutatják. Nagyon jó volna, ha 
ki tudnánk jutni Görögországba, hogy mi 
is lássuk, de ehhez támogatókra volna 
szükség. A Szociális Gondozó Központtal 
van partnerségi megállapodásunk, hiszen 
az érdi fiatalokat rendszeresen szállítjuk 
a battai próbákra és fellépésekre, de az 
athéni út természetesen nagyobb falat. 

Hol lépnek fel legközelebb?

Legutóbb Káván, azon a fesztiválon, amit 
a testvérem és én szervezünk, a Felhőjá-
rók Alapítvány támogatására. Fellépünk 
idén még Székesfehérváron, Adonyban, 
Százhalombattán és Budapesten is.

És Érden?

A Szociális Gondozó Központban rende-
zett egyik kiállításmegnyitón mi is szere-
peltünk, de szeretnénk a továbbiakban is 
megmutatni magunkat, hiszen most már 
kilenc érdi tagunk van. Fel is vettük a kap-
csolatot az érdi művelődési központtal, 
reméljük, sikerül együttműködnünk. 

Ádám Katalin

Felhőjárók 
amarosan húszéves lesz a Felhőjárók Mozdulatszínház, 
amelynek január óta érdi tagjai is vannak. A kezde-
ményezés nemcsak a megyében, hanem országszerte 
egyedülálló: sérült fiatalok és ép társaik együtt lépnek 

színpadra, és a zene, illetve a mozdulatok erejével elementáris 
hatást tudnak elérni. A Felhőjárók Alapítvány elnökével, Szélpál 
Stefivel beszélgettünk.  
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Az idei szüret számtalan fellépője 
között idén több görög nemzeti-
ségű előadó is volt. Nem véletle-
nül: az Érdi Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat fontosnak találta, 
hogy szerepeljenek a rendezvé-
nyen. De hát mi köze a szürethez, 
a borospincékhez a görögöknek? 
– kérdezhetik olvasóink. A válasz 
egy név: Sina Simon. 

A görög származású mecénás 
1810-ben született Bécsben, és 
ugyanott halt meg 1876-ban. 
Mint a Wikipédia írja, minden 
fontosabb magyar gazdasági 
és kulturális mozgalmat támo-
gatott, bőkezű adományaival 
hozzájárult a nemzeti intézmé-
nyek létesítéséhez (adakozott 
kórházak, bölcsődék, árvaházak 
alapítására, fejlesztésére, segí-
tette a Vakok Intézete, a Nem-
zeti Színház, a Nemzeti Kaszinó, 

illetve a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítását – ez 
utóbbihoz ő járult hozzá a legna-
gyobb összeggel). Támogatta a 
vasút és a gőzhajózás fejleszté-
sét, illetve a folyószabályozást, 
a népnevelést. Uradalmai voltak 
Magyarországon, Ausztriában, 
Cseh- és Morvaországban és az 
al-dunai fejedelemségekben, 
valamint Görög- és Olaszország-
ban. Édesapja vásárolta meg a 
gödöllői Grassalkovich-kastélyt 
– ezt Sina Simon 1864-ben eladta 
–, és övé volt az érdi kastély is, 
amit 1869-ben neoreneszánsz 
stílusban építtetett át. Mint az 
Érdi krónikában olvasható, a 
kastély pazar berendezéséről, 
a benne folyó fényűző életről 
legendák szólnak. A kastély ven-
dégei között a kor arisztokratái, 
írói, tudósai, művészei egyaránt 

megfordultak, Jókai Mór is gya-
kori vendég volt. Az érdi kastélyt 
„az aranyember kastélyának” is 
nevezték, párhuzamot vonva a 
bőkezű adományozó és Tímár Mi-
hály személye között. Halála után 
a kastélyt egyik leánya és annak 
családja örökölte, akik később 
eladták.

Sina Simon nevét a városban 
nem őrzi utca, az emberek szin-
te elfeledték. Ezt kívánja most 
orvosolni az Érdi Görög Nem-
zetiségi Önkormányzat, amely 
pályázati forrásból készíttetett 
egy márvány emléktáblát, amit 

a kastély romjainál szeretnének 
kihelyezni. Mint Elena Papakosz-
tandisz elnöktől megtudtuk, a 
szükséges engedélyek megér-
kezésére várnak, ami időt vesz 
igénybe, mivel az egykori kastély 
helyét és szűkebb környezetét 
műemlékként tartják nyilván.

Érden tizenöt görög család 
él, de leszármazottaikkal együtt 
már sokkal többen vannak. So-
kan Budapestről, illetve a negy-
ven kilométerre fekvő Beloi-
annisz faluból költöztek ide. 
Az érdi görög rendezvényeket 
nemcsak ők látogatják, hanem 

érdeklődők, szimpatizánsok is, 
hiszen ezek nyitott alkalmak, 
céljuk, hogy megismertessék 
és megszerettessék a görög 
kultúrát. Elenától megtudtuk, 
nagy sikere volt a görögországi 
nyaralásuknak, részt vettek az 
őszi nemzetiségi táncházon, és a 
már említett szüreti mulatságon 
is. Most pedig a karácsonyra 
készülnek, amit immár tizenhat 
esztendeje tartanak meg Érden. 
Ezen a kulturális és gasztro-
nómiai rendezvényen a görög 
karácsonyi hagyományokat 
elevenítik fel egy-egy előadás, 
valamint táncház és ételkóstolás 
keretében, több meghívottal, 
fellépővel: „Rendezvényeinket 
meghirdetjük, közzétesszük 
a közösségi oldalakon, sokan 
látják, nagy az érdeklődés. Több 
alkalmat is szerveznénk, de a 
keretünk ennyit tesz lehetővé. 
Az emléktáblára az Emberi 
Erőforrások Minisztériumánál 
pályáztunk, sikerrel. Szeretnénk, 
ha az érdiek emlékeznének Sina 
Simonra.”

Á. K.

A R A N Y E M B E R

Emléktábla az érdi nábobnak
Ki volt az „érdi aranyember”, a nábob, akinél több-
ször is vendégeskedett Jókai Mór? Ő volt Sina 
Simon, a bőkezű mecénás, akinek emlékét hamaro-
san emléktábla őrzi majd az Érdi Görög Nemzetisé-
gi Önkormányzat jóvoltából.

S P O R T

A válogatott szünetben is 
folytatódott a küzdelem az NB 
III-ban. A Nyugati csoportban 
hat győzelemmel és két döntet-
lennel második helyen álló Érdi 
VSE az egy hellyel mögötte, de 
veretlenül álló Puskás Akadémia 
FC II vendégeként vívott rang-
adót. Nagy Ádám együttese 
ugyanis eddigi nyolc meccsén öt 
győzelmet és három döntetlent 
jegyzett. A szünetelő élvonalbeli 
küzdelmek ellenére a felcsútiak 
NB I-es csapatából ezúttal nem 
volt visszajátszó játékos a tarta-
lékcsapatban.

A találkozót a vendégek kezd-
ték jobban, hiszen Farkas Bálint 
révén rögtön az első percekben 
kapufáig jutottak, majd a játék-
rész derekán újabb nagy helyze-
tet hagytak kihasználatlanul. A 
kiegyenlített, lüktető első félidő 
után a második 45 percet nem 
kezdték jól az érdiek, hiszen 
Kertész Ferenc kapuját előbb 
a 47. percben az idei kilencedik 
gólját jegyző Magasföldi József, 
majd öt perccel később Demeter 
Szilárd is bevette.

Bár az érdiek újabb két kapu-
fáig és több helyzetig jutottak, 

szépítés helyett a hajrá előtt, a 
73. percben Demeter megsze-
rezte egymaga második, csapata 
harmadik gólját, eldöntve ezzel 
a három pont sorsát.

Noha a 78. percben Németh 
Gábor Vince piros lapja miatt 
megfogyatkozó érdiek Pál 
Szabolcs révén a 85. percben 
3–1-re zárkóztak, ennél köze-
lebb már nem tudtak kerülni a 
felcsútiakhoz, akik továbbra is 
őrzik bajnoki veretlenségüket, és 
megelőzték aktuális ellenfelüket 
a tabellán.

„Nehéz indulatok nélkül érté-
kelni a mérkőzést, anélkül, hogy 
ne említeném meg a játékvezető 
ténykedését. Viszonylag ritkán 
foglalkozom velük, de ezen a 
meccsen döntően befolyásolta a 
mérkőzés végkimenetelét, hogy 
a játékvezető finoman szólva 

sem nekünk fújt. Az első félidő-
ben azt játszottuk, amit eltervez-
tünk, voltak helyzeteink, míg a 
Puskásnak nem volt nagy lehe-
tősége. A második félidő elején 
viszont kaptunk két gyors gólt, 
amivel a hazaiak megérdemelten 
szereztek vezetést, mert berúg-
tak két szép helyzetet, amiket 
nem tudtunk levédekezni. Ezután 
váltottunk és kezdtünk feljön-
ni, átvettük az irányítást, több 
kapufát rúgtunk, helyzeteket 
dolgoztunk ki, de utána volt az a 
lélektani pillanat, amikor bele-
nyúlt a mérkőzésbe a játékveze-
tő, és nem a mi oldalunkra dőlt a 
mérkőzés. Volt egy elmaradt bün-
tető kettő nullnál, és máshogy 
alakult volna a mérkőzés, ha 
kettő egy az állás, de bekaptuk a 
harmadik gólt, és a kiállítás után 
már csak a szépítésre futotta az 
erőnkből. Elégedetlen most sem 
vagyok teljes mértékben, mert 
voltak jó periódusaink, volt, hogy 
mi uraltuk a meccset, volt, hogy 
a Puskás, de ilyen a futball, a 
Puskás három helyzetből három 
gólt rúgott, mi pedig a rengeteg 
lehetőségből csak egyet” – érté-
kelt Ebedli Zoltán.

Az Érdi VSE-re az NB III 
Nyugati csoportjának 10 fordu-
lójában újabb hétközi rangadó 
vár, hiszen szeptember 28-án, 
szerdán, 16 órától a Kelen SC-t 
látja vendégül, majd a 11. körben, 
október 2-án, vasárnap 15 órától 
a Zsámbéki SK otthonában lép 
pályára.

Forrás: Érdi VSE

A Puskás nyerte  
a dobogósok csatáját
Az NB III Nyugati csoportjának 9. fordulójának do-
bogósok közti rangadója után is őrzi veretlenségét 
az Érdi VSE-t 3–1-re legyőző Puskás Akadémia FC 
II, ráadásul Nagy Ádám együttese hazai sikerének 
köszönhetően meg is előzte Kertész Ferencéket a 
tabellán.

Hiába a rengeteg hiányzó és a 
hétvégi demoralizáló BL-vere-
ség, még így is a Ferencváros 
számított a találkozó esélyesé-
nek, és ennek megfelelően is 
kezdte a mérkőzést. A 7. percre 
5–1-es előnyt tudott kialakítani a 
Fradi, így Horváth Roland élt is 
első időkérésével. Ezt követően 
Kopecz Barbara ugyan betalált, 
de érdemben nem tudtuk csök-
kenteni a különbséget. 8–5-nél 
jártunk a legközelebb, és hiába 
Hadfi Gréta remek védései a 
kapunkban, szép lassan elkez-

dett nyílni az olló. Az első félidő 
második felében volt egy 9 per-
ces periódus, amikor mindössze 
egy gólt tudtunk szerezni, így a 
szünetre megnyugtató előnyt 
alakított ki a hazai csapat (17–9).

A fordulás után gyors három 
góllal ötre zárkóztunk (17–12), de 

nem hagyta magát a zöld-fehér 
alakulat sem. Az első játékrész 
tendenciáját azonban sikerült 
megfékezni. 10 perccel a vége 
előtt először nőtt kétszámjegyű-
re a különbség. Kiss Zsófiának is 
köszönhetően sorra alakítottuk 
ki a helyzeteket, és csak szabály-
talanul tudtak közbeavatkozni a 
hazai játékosok, Kopecz Barbara 
pedig kíméletlen végrehajtó-
nak bizonyult. Átlövőnk 10/10 
büntetőt bedobott, és össze-
sen 14 találattal zárt, amellyel 
pillanatnyilag vezeti a bajnokság 
góllövőlistáját is! 

Végül 34–26-ra nyert a tavalyi 
ezüstérmes. A Ferencváros győ-
zelme nem forgott veszélyben, 
de az elismerésre méltó, hogy a 
második félidőt sikerült 17–17-es 
döntetlenre hozni. Hadfi Gréta 
32 százalékos teljesítményt nyúj-
tott, amely 12 védésben mutat-
kozott meg.

A bajnokságban csapatunk-
nak 3 hetes szünet következik a 
válogatott összetartása miatt. 
Legközelebb október 13-án hazai 
pályán küzdenek a lányok a 
Kisvárda ellen.

Forrás: handballerd.hu

Erre a második  
félidőre büszkék  
lehetünk
A K&H Liga 3. fordulójában a Ferencvároshoz lá-
togatott az Érd felnőtt csapata. Az első félidőben 
magabiztos előnyre tett szert a Fradi, a másodikat 
azonban 17–17-es döntetlenre hozta együttesünk, 
így 34–26-os vereséget szenvedett, de emelt fővel 
távozhatott az Elek Gyula Arénából.
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Hatodik lett 
Földényi Hanna  
a világkupán
Remek eredményt produkált a 
Masters Sportegyesület akro-
batikus rock and roll táncosa 
az ausztriai Villachban megren-
dezett világkupa-versenyen. A 
felnőtt mezőnyben induló fiatal 
tehetség a Hypnotiq (island 
Rock-Masters) nevű nagyformá-
ció tagjaként vett részt a rangos 
sporteseményen.

Az érdi klub növendékével 
felálló csapat a reményfutamból 
kvalifikálta magát a fináléba, ahol 
a „A Karib-tenger kalózai” témá-
val az előkelő hatodik helyezést 
érte el. Összesen tizenhét csapat 
nevezett a kategóriába.

Bronzérmet nyert  
Csulák Lia
Az Érdi Vízisport Kft. fiatal nö-
vendéke a Seychelle-szigeteken 
rendezett nyíltvízi úszó-világbaj-
nokságon szerzett bronzérmet, 
az előkelő harmadik helyen ért 
célba a 7,5 km-es távon.

„Nagyon jó úszásnak éreztem, 
erősen szerettem volna kezdeni, 
hogy ott tudjak maradni az él-
bolyban, és ez szerintem sikerült 
is. Az eredménynek nagyon örü-
lök, nem gondoltam volna, hogy 
ilyen jól fog sikerülni. Nagyon 
sokat dolgoztunk érte Gábor 
bával (Magó Gábor – a szerk.), 
most pedig ki is jött ez a munka” 
— mesélte Csulák Lia lapunknak.

Kóstolgatták  
a röplabdázást
Félszáz gyereknek, köztük 
legalább harminc újonnan 
érdeklődőnek tartott Röplabda 

Kóstolgató programot a Delta 
RSE Érd a Bolyai János Általános 
Iskolában. A kétórás foglalkozás 
alkalmával játékos formában 
ismerkedhettek meg a hat év 
alatti, elsősorban kislányok a 
röplabdázás alapjaival.

„Nagyon-nagyon örülök, hogy 
ilyen szép létszámmal érkeztek 
gyerekek. Először megmértük 
a magasságukat, majd három 
különböző állomáson pici próbá-
kon kellett átverekedni magukat 
az újaknak. Ezután minden régi 
röplabdásunkhoz csatlakozott 
egy-egy új gyerkőc, és az igazolt 
játékosaink lettek úgymond az 
edzőik, s így ők mutatták meg 
nekik például az alap érintéseket. 
Ez olyan jól sikerült, hogy már rö-
vid időn belül ment a passzjáték 
is, és kisebb csoportokban közö-
sen tudtak labdázni” – árulta el 
Dömötör-Mátrai Beáta szervező, 
a Delta RSE Érd vezetőedzője.

Karate-arany  
Lengyelországból

Két küzdelmi versenyszámot is 
megnyert Botos Botond a Par-
dubicében rendezett shotokan 
karate klubvilágbajnokságon. 

Az MTK Budapest érdi harcmű-
vésze a felnőtt mezőny -75 kg-os 
súlycsoportjában, WKF Kumite 
és Shobu Sanbon Kumite kate-
góriában sem talált legyőzőre, 
és aranyérmet nyert. A magyar 
válogatott sportoló Ippon Shobu 
Kumite versenyszámban harma-
dik lett, míg a „Nagy bajnok” el-
nevezésű összesített rangsorban 
a második helyen végzett.

Érdekesség, hogy Botos Bo-
tond huszonhat pontot szerzett 
ellenfelein ütései és rúgásai által, 
ellenben csupán két pontot 
tudtak elérni ellene. A lengyel 
viadalon harminckét ország ezer 
karatékája lépett tatamira.

Európai Diáksport Nap
Az Európai Diáksport Napja 
(European School Sport Day®) 
magyar kezdeményezésből 
közel tíz év alatt nőtte ki ma-
gát nemzetközi eseménnyé. 
2016-ban már húsz európai 
ország mintegy 1,5 millió diákja 
vett részt a saját iskolájában a 
szabadon választott tartalmú, 
legalább kétórás iskolai sport-
programon.

Az eseménysorozatot nálunk 
szeptember 29-én tartják meg, az 
iskolák regisztrációja már jelenleg 
is több száznál tart. Az Érdi Kőrö-
si Csoma Sándor Általános Iskola 
már hatodik éve csatlakozott a 
kezdeményezéshez.

Firnicz József testenevelőta-
nártól megtudtuk, idén szept-
ember 30-án tartják a sportese-
ményt a Kőrösiben 10.30-tól 13 
óráig. Az esemény közös zenés 
bemelegítéssel kezdődik, majd a 
diákok lefutják az éppen aktuális 
évszám méterét, vagyis idén 
2022 métert kocognak.

Utána következik az osztá-
lyok közötti váltófutóverseny, 
aminek a végén évfolyamonként 
kihirdetik a Kőrösi váltóbajno-
kát.

Ez nem sportnap, hangsúlyoz-
za Firnicz József, hiszen az első 
három órát megtartják. 

Ugyanakkor az egész Európára 
kiterjedő kampány arra ösztönzi 
a kontinens lakóit, hogy ezen a 
héten mozogjanak minél többet, 
és azután maradjanak is aktívak 
az egész évben, sőt lehetőség 
szerint egész életükben. 

A Kőrösi szellemiségének 
amúgy szerves része a mozgás 
szeretete, ami az iskolai testne-
velés alapja.

Legjobb suli, legjobb szó, 
Kőrösisnek lenni jó, így szól az is-
kola szlogenje, ami ezen a napon 
a sportra van kihegyezve.

K. J.

Rövidpálya
Pecsuvácz Péter szakírónk minden héten szorgal-
masan összegyűjti a közelmúlt legizgalmasabb 
sporteseményeit. Most a kézilabda és a foci mel-
lett akrobatikus rock and roll, úszás, röplabda és 
karate került terítékre.
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Kovács Károlyt nemzedékek 
ismerik és szeretik: több mint 
negyven évig dolgozott Érden 
testnevelő tanárként, illetve 
az érdi kézilabda megalapítója-
ként.

Több más sportág népszerűsítőjeként is 
nevet szerzett, még országos teniszver-
senyeket is rendezett Érden. Sokak Karcsi 
bácsija előbb Ófaluban, majd Érdligeten 
tanított, 1977-ben az ő bábáskodásával 
alakult meg a kézilabda-szakosztály Érden. 
Kovács Károly munkássága tavaly decem-
berben bekerült a települési értéktárba. 

Karcsi bácsi a minap ünnepelte 80. szü-
letésnapját. Ebből az alkalomból tanítvá-
nyai és két lánya meglepetésünnepséggel 
készültek Érden. Több ajándék is várta az 
ünnepeltet, többek közt egy névre szóló 
újság, egy gravírozott plakett és egy 
hatalmas torta. 

„Óriási meglepetés volt ez, és csodála-
tos érzés. Tulajdonképp osztálytalálkozó 

volt, a mai Érligeti iskolában tanítottam 
ezt az osztályt” – mondta Karcsi bácsi, aki 
az ajándékok átvétele után csak azt ismé-
telgette nevetve: milyen csodás is élni!

A születésnapi osztálytalálkozót Deáki 
Márta szervezte, többedmagával. Mint 
mondta, négy éve minden esztendőben 
tartanak évfolyam- és osztálytalálkozót, 
amin Karcsi bácsi hűségesen részt vesz. 
Mint Márta visszaemlékezett, a tanár urat 
nagyon szerették a tanítványai: szigorú 
volt, de következetes, ráadásul fiatal és 
nagyon jóképű…

Bár azóta, hogy az osztály kirepült, 
közel ötven év telt el, Kovács Károly meg-
őrizte jó kedélyét, egészségét, szellemi 
frissességét, és hű maradt nemcsak a 
kézilabdához, hanem a tanítványaihoz is.

Á. K.

80 éves az érdi  
kézilabda megalapítója

Kovács Károllyal tavaly 
készítettünk életútin-
terjút, amit a QR-kód 
leolvasásával érhet el:

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 
Család- és Gyermekjóléti Központ

ESETMENEDZSER 
munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek, testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, 

illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A 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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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

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)

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
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)

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK 
egyedülálló személlyel. Részletek 
személyesen. T: 06304917863 (198/2022)

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)

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

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

Kibo
Kedves, kis-közepes testű, embercent-
rikus kutyus, 4 év körüli kan. Hosszú 
szőre ápolást igényel. Ivartalanítva 
fogadható örökbe.

Mitch
Feltehetően közepesre növő, 3 
hónapos kölyök kanocska, szülei nem 
ismertek. Kedves, mozgékony, sok 
foglalkozást és nevelést igényel.

GAZDIKERESŐ

(1
95

/2
02

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 munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rend-
szeres 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

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 tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
• közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
• közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a 

közrend védelmében;
• közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
• közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
• közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
• a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtok-

lásának az ellenőrzése;
• a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 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 jogkövet-
kezmények alkalmazása. Városi- és sportrendezvényekhez, ünnepségekhez, megem-
lékezésekhez, állami ünnepekhez köthető városrendészeti feladatok ellátása,

• városi- és sportrendezvényekhez, ünnepségekhez, megemlékezésekhez, állami ünnepekhez 
köthető városrendészeti 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, Közszolgá-

lati középiskolai végzettség; vagy
• középiskolai végzettség és 

közszolgálati szakképesítés; vagy 
középiskolai

• végzettség és közterület-felügyelői 
vizsga.

• „B” kategóriás jogosítvány
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban, közterület-felügye-

lői munkakörben eltöltött gyakorlat
Elvárt kompetenciák:

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

készség,
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség,

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 vonatkozó-

an, hogy a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló

• 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai 
szerinti összeférhetetlenség nem 
áll fenn.

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi 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 adatbá-

zisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-53/2022. feltüntetni szíveskedjen.
A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati kiírás további közzétételének 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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KIÁLLÍTÁS:

Október 15. szombat 16:00
Szegedy Tamara „Világom gyermekei”  
c. kiállításának megnyitója

Október 14. péntek 10:00
Bábszínház

RENDSZERES PROGRAMOK:
•Meridián torna – kedd 8.00, péntek 14.00
•Bukfenc babatorna – kedd 9-10 óráig
•Zumba Zsolttal – kedd, csütörtök 18.30 
•Senior torna – szerda, péntek 8.30
•Tao Csikung – szerda, péntek 8:30-9:30
•Kerekítő – páros szerda 10.00, 10.45 
•Szenior örömtánc – szerda 14:00-15:00
•Így tedd rá! – szerda 16-17 óráig
•Ringató – csütörtök 9.00, 9.45
•Rajz- és Festőklub – csütörtök 15:00-18:00  
•Pamacsoló Pamacska – péntek 10-10.45
•Pilates – péntek 15-16 óráig
•Gyerek jóga – péntek 16-17 óráig

„Idősen, aktívan Érden” ingyenes idősügyi 
programsorozata az alábbi eseményekkel 
várja az érdi 65 év felettieket:

Szeptember 28-án Gyaloglóklub. 
Folytatódik a LevenDuna tanösvény felfede-
zése az utolsó etappal, találkozó 9.15-kor az 
Ercsi úti temető parkolójában.

Szeptember 29-én 16.00 
„Találkozás egy régi szerelemmel” címmel 
a Monarchia Operett nagyszabású, Szenes 
Iván dalaiból összeállított gálaműsorával kö-
szöntjük az érdi 65 év felettieket az Idősek 
Világnapja alkalmából az Érd Arénában. A 
részvétel ingyenes, de előzetes jegyigény-
lés szükséges. A jegyeket a Szepes Gyula 
Művelődési Központ információjánál tudják 
átvenni.

Október 3-án 
15 órai kezdettel az Érdi Idősek Akadémiája 
következő előadása a tudatos médiafo-
gyasztásról szól, Félrevezetés és megtévesz-
tés a hírekben címmel, előadónk Lőrincz 
Marcell, a Szubjektív Értékek Alapítvány 
elnöke. Helyszín a Szepes Kamaraterme.

2022. október 5. (szerda) 17.00
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár (Pécsi 
Tudományegyetem): Fekete István életmű-
ve – mozaikok egy rendkívüli életútból, a 
kriminalista nézőpontjából

Mit adnak nekünk a barlangok? című időszaki 
kiállításhoz kapcsolódó programok az Magyar 
Karszt és Barlangkutató Társulat közreműkö-
désével

ELŐADÁS:

2022. október 4. 17:00
Egri Csaba: Föld alatt a Föld körül – 3D vetítés 
a hazai és külföldi barlangokról

CSALÁDI NAP:
2022. október 8. (szombat) 14:00-17:00

Barlangok mélyén – Családi nap
Cseppkősimogató
Denevér kvíz
•Kik laknak a barlangban? interaktív játékok
• Fejtörő a Mit adnak nekünk a barlangok? 

című kiállításban
• Tárlatvezetés a Mit adnak nekünk a barlan-

gok? című kiállításban

Szeptember 30-án 
Hangszerek varázsa, 
Gulyás ferenc hangszerbemutatója

Szeptember 30. 18 órakor
Plasztikus Geometria
Serényi H. ZSigmond Munkácsy-díjas festő-
művész kiállításánakmegnyitója
Megtekinthető október 22-ig.

KÉZILABDA

A bajnokságban csapatunknak 3 hetes szünet 
következik a válogatott összetartása miatt. 
Legközelebb október 13-án hazai pályán küz-
denek a lányok a Kisvárda ellen.

FOCI

Az Érdi VSE-re az NB III Nyugati csoportjának 
10 fordulójában újabb hétközi rangadó vár, 
hiszen szeptember 28-án, szerdán, 16 órától a 
Kelen SC-t látja vendégül, majd a 11. körben, 
október 2-án, vasárnap 15 órától a Zsámbéki 
SK otthonában lép pályára.

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

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
2030 Érd, Gépész utca 14. 06(23) 746-118 

kozossegihaz@szepesmk.hu

Szepes Gyula Művelődési Központ   
2030 Érd, Alsó u. 9. 
  Tel.: 06-23/365-490 
www.szepesmk.hu

FÖLDRAJZI MÚZEUM 
Érd, Budai út 4, 2030 

(06 23) 363 036

ÉRDI GALÉRIA 
2030 Érd, Alsó utca 2.  

Tel.: 06 23 360 143 
www.erdigaleria.hu

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.  

Tel.:06 23 365 470

SPORTESEMÉNYEK



14 |  2 0 2 2 .  s z e p t e m b e r  2 7 . K Ö Z É R D E K Ű

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 informá-
ciót Pintérné 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 ér-
heti 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, igazo-

lások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi 

bizonyítvány, 
• végzettséget igazoló okiratok másolata 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 29.
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

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 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. 

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 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 felső-
fokú egészségügyi végzettség 
mentálhigiénés végzettséggel, 
viselkedéselemző, pszicho-
lógus, bővebben a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. 
melléklete alapján,

• Magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítványmáso-
lat, erkölcsi bizonyítvány, 
hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a 
pályázó nem áll cselekvőké-
pességet érintő gondnokság 
alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul 

megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság - 2022. október 05.
Érdi honlap - 2022. október 01.

Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁLYÁZATOT HIRDET

CSALÁDGONDOZÓ /
GYERMEKVÉDELMI 

ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Foglalkozás jellege: határozatlan idejű munkaviszony
teljes (9.00 - 17.00), vagy részmunkaidőben 

 
Munkavégzés helye: Érd, Karolina u. 3.

 
Munkakörhöz tartozó feladatok: gyermekek szükségleteinek felmérése, a 
gondozási-nevelési folyamat megtervezése, a megvalósulás nyomon köve-
tése és segítése, a teljes körű ellátás biztosításának elősegítése. Illetmény 

és juttatások: Kjt szerint + pótlékok + cafeteria. 

Pályázati feltételek: Felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus vagy 
mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, pedagógus, gyógypedagógus 

védőnő, hittantanár

Pályázat benyújtásának feltételei: fényképes önéletrajz, végzettséget 
igazoló tanúsítvány, motivációs levél.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Kisnémet Dávidné 
részére az info@feszekegyesulet.hu e-mail címre.

Munkakör betöltésének időpontja: 2022. december 1.
Vezetői gyakorlattal rendelkező B. kat. jogosítvány szükséges 

Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁLYÁZATOT HIRDET

GYERMEKFELÜGYELŐ
munkakör betöltésére

 
Foglalkozás jellege: határozatlan idejű munkaviszony keretében, folyamatos 

munkarendben (06.00 – 18.00 ; 18.00 – 06.00 tartó műszak)
 

Munkavégzés helye: Érd, Karolina u. 3.
 

Munkakörhöz tartozó feladatok: Gondozott gyermekek ellátása koruk és 
szükségleteik figyelembevételével, a gyermekek felügyeleténekés az otthon 

zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: Kjt szerint + pótlékok + cafeteria. 

Pályázati feltételek: Szakirányú végzettség: kisgyermekgondozó, kisgyer-
meknevelő, házi időszakos gyermekgondozó, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs, gyermek- és ifjúsági felügyelő I., óvodai dajka, dajka, gyermek-
otthoni asszisztens.

Pályázat benyújtásának feltételei: fényképes önéletrajz, végzettséget 
igazoló tanúsítvány, motivációs levél.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Kisnémet Dávidné 
részére az info@feszekegyesulet.hu e-mail címre.

Munkakör betöltésének időpontja: 2022. november 1. 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 
Család- és Gyermekjóléti Központ

ÓVODAI ÉS ISKOLAI 
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2024.01.06–ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a közne-
velési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény 

pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi 
szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek 

keretében segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beillesz-
kedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái 
fejlesztésében, a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához 
kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek 

teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, a gyermek családját a gyermek 
óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyer-
meket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, prevenciós eszközök alkal-
mazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú szociális 

szakképzettség, mentálhigiénés 
szakképzettség, iskolai szociális 
munkás, család- és gyermekvédő 
tanár, család- és gyermekvédő 
pedagógus, család- és gyer-
mekvédelem szakos pedagógus, 
ennek hiányában gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó okle-
véllel rendelkező: nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai előadó, 
pszichopedagógus, okleveles 
emberi erőforrás tanácsadó, 
mentálhigiénés szakképzettség, 
óvodapedagógus, tanító, gyógy-
pedagógus, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség. 

• A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Hasonló munkakörben - Legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat, 

• A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat, erkölcsi bi-
zonyítvány, hozzájárulási nyilatko-
zat 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. december 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen 

keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, 

illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság - 2022. október 05. / Érdi honlap - 2022. október 01.

Szociális Gondozó Központ - Érd 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

GONDOZÓ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelé-
nek fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A 

speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi 
gondozási feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos 

feladatok, a gondozási környezetében végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, 
Általános ápoló és 
asszisztens, Szociális 
gondozó ápoló, bőveb-
ben 1/2000.(I.7.) SzCsM 
rendelet 3. számú 
melléklete alapján 

• Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 3 
hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség. 

• A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.

hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 

feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság - 2022. október 05.
Érdi honlap - 2022. október 01.
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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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