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Kinek olcsó és kinek drága  
a menza?
A szeptember 28-ai közgyűlésen döntöttek: November 
elsejétől 30 százalékkal többet kell fizetni az érdi ovisok, 
iskolások étkeztetésért. Ez azt jelenti, hogy míg mosta-
náig egy óvodás napi 494 forintért kapott háromszori ét-
kezést, ezentúl napi 643 forintot kell érte fizetni. A szülő 
költsége így változna: havi 21 napra 10 370-ről 13 500-ra.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Így lesz a csemetéből  
nagy lombú fa
Hétéves lett az Életfa Csoport. A születésnap alkalmából 
most nem kapnak, hanem adnak ajándékot, méghozzá 
az egész városnak. Október 24-én hetven festett követ 
helyeznek ki a városban idézetekkel, a csoport nevével. 
Ezeket a köveket bárki hazaviheti. Ezzel a gesztussal sze-
retnének egy kis örömet csempészni a mindennapokba.

CIKKÜNK A 9. OLDALON 

Ettől maradhat olcsóbb  
az érdi zöldség
Nem meglepő, hogy a nagybanin tapasztalt áremelkedés 
vízbe dobott kőként hullámzik végig a budapesti és Pest-
környéki zöldségesek árszabásán, Érden mégis találtunk 
kedvező kínálatú, árfekvésű standokat és üzleteket is.  
A Tállya utcai zöldséges például a napokban 450 forintos 
kilós áron kínálta a szőlőt és 349 forintért a szilvát.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Évek óta izgatja az érdieket a mécsesekkel borított be-
tontömbök látványa a Duna-parton. Az egykor itt álló, 
hatalmas ipari daru lábazata ugyanis az idők során különös 
kegyhellyé alakult, művirágok, mécsesek, elhunytak portréi 
borítják a betontömböket. A kitartó kutatásnak és a szeren-
csének hála, végre sikerült rátalálnunk arra az asszonyra, 
aki az egész történet elindította.

Siratófal az érdi Duna-parton
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Ingyen kuka
A város hulladékkeze-
lő cége, az ÉTH Non-
profit Kft. több száz 
szelektív üveggyűjtő 
kukát osztott szét 

ingyen az érdi polgároknak október 
1-én az Érdi piac előtti területen. A ku-
kát rövid adminisztráció után lehetett 
átvenni, melynek során az igénylő 
igazolta, hogy tényleg érdi lakos.

A cég október 8-án reggel ugyanitt 
megismétli kampányát. Érdemes 
elmenni az ingyen kukáért, hiszen 

legalább még 10 ezer üveggyűjtő 
kuka vár gazdára.

Mi kerülhet a szelektív tárolóba? 
A befőttesüvegnek, sörös, boros 
és szörpös üvegpalackoknak van 
helye a kukában, ahogy a bébiételes 
üvegcsének és a feles és kétdecis 
üvegeknek is.
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Milyen lehetőségeket biztosí-
tanak az ország egyes részei az 
ott élőknek? – erre a kérdésre 
kereste a választ élhetőségi 
vizsgálatában a Takarék Index, a 
Magyar Bankholdinghoz tartozó 
Takarék Jelzálogbank elemzése 
az oktatás, az egészségügy, a 
kultúra, a bűnözés, a munkaerő-
piac, a vásárlási lehetőségek és a 
lakóingatlanok megfizethetősé-
ge mentén – írja közleményében 
a Magyar Bankholding Nyrt. A 
listán Érd a 7. helyen szerepel. 
Ezt is megértük.

A polgármester ezt írja face-
book-oldalán a hír kapcsán: 

„Gondolkodtam, posztoljam-e 
ezt a cikket, tartva attól, hogy 
szanaszét szednek majd érte a 
kommentekben, de nem bírom 
kihagyni, hiszen mégis olyan jó 
látni Érdet egy ilyen elitklubban 
az Indexen. Az örömöm akkor 
lesz majd teljes, ha legközelebb 

nem kell morfondíroznom egy 
ilyen megosztáson, és elkerül-
nek a borítékolható ironikus 
kommentek. De nem akarok 
kishitű lenni, én akkor is nagyon-
nagyon szeretem, és fogom is 
szeretni ezt a várost, ha egy 
darabig még olyan kis „magyar-
narancsos” (ld. A tanú) hely lesz, 
és remélem, sokan vagyunk még 
így ezzel! Szép hétvégét, Érd! 
Szeretünk Téged!”

É L H E T Ő  V Á R O S

A közétkeztetés finanszíro-
zása többszereplős történet. 
Az egyik szereplő a család – a 
jogszabály szerint a szülők által 
fizetett térítési díj nem lehet 
több a nyersanyagok költségé-
nél. A másik szereplő az önkor-
mányzat, amely közbeszerzést 
köteles kiírni közétkeztetésre, és 
fizeti a nyertes cégnek a szolgál-
tatói díjat a saját büdzséjéből és 
az állami normatívából. Minél 
gazdagabb egy település, annál 
többet tud beletenni, akár még 
a nyersanyagdíj egy hányadát 
is át tudja vállalni a szülőktől, 
alacsonyan tartva a térítési 
díjat. (A gyerekek elé tett étel 
szolgáltatói díjában benne van 
a nyersanyagok költsége felett 
a rezsi, a munkabérek, járulékok 
stb., ezeket is az önkormányzat 
és az állam finanszírozza.)

Sokan kapnak térítésmente-
sen ételt, rászorultsági alapon 
– a nagycsaládosok automatiku-
san –, ennek fedezetét az állam 
biztosítja. Magyarországon ez 
a mentesség 2021-ben csak az 
óvodás korosztályban 270 ezer 
kisgyermeket érintett. Érden a 
2024 óvodás 80 százaléka nem 
fizet térítési díjat. 

Ami a finanszírozást illeti: 
a legnagyobb tétel, az állami 
normatíva, ami 600 millió forint 
körül van évente, jelentős, idén 
200 milliót meghaladó összeget 
tesz hozzá az önkormányzat, 
amely a konyhai rezsiszámlát 
is magára vállalja a pénzügyi 
támogatáson felül. Összessé-

gében Érden a közétkeztetés 
költségeinek a szülők mindösz-
szesen kb. 18-20 százalékát 
állják. A gazdagabb települések 
ennél több támogatást tudnak 
magukra vállalni, a városok nagy 
többsége ennél kevesebbet.  

A kölesgolyó esete

2014 óta szigorú jogszabályi elő-
írások bástyázzák körül a közét-
keztetésben adható étel mennyi-
ségét, tápanyag-összetételét és 
változatosságát. Ez pro és kontra 
sok vitát váltott ki az évek alatt 
– különösen az alacsony sótarta-
lomra vonatkozó előírások –, az 
mellette szól, hogy mennyiség és 
tápérték tekintetében egyenlősé-
get teremt, és kizárja a lehető-
séget, hogy e kettőn spórolni 
lehessen. Márpedig árat emelni 
nyár végéig – a vészhelyzet 
miatt – nem lehetett, így maradt 
a virslinek látszó rudacskákkal 
és egyebekkel „optimalizált” 
költségvetés, amire aztán a ható-
ságoknak is megjött a kedvük az 
ellenőrzéshez és bírságoláshoz.

Régóta látszott, hogy a 
közétkeztetés árai az év má-
sodik felében már végletesen 
leszakadnak a vágtató infláció 
mögött. Bár a KSH adatai sze-
rinti augusztusban 15,6%-os volt 
a fogyasztói árindex, az élelmi-
szerek körében jóval magasabb, 
abban a 100 termékes kosárban 
pedig, melyből a közétkeztetési 
szolgáltatók nap mint nap merí-
tenek, az áremelkedés 88%-os. 

A lakossági ársapkák ugyanis az 
ő beszerzéseikre nem vonat-
koznak, sem az energia, sem az 
élelmiszerárak terén. A kölesgo-
lyó esete jól példázza az ebben a 
kosárban dúló inflációt: bár egy 
átlag háztartást nem rázna meg, 
hogy 270-ről 2700-ra ugrott a 
beszerzési ára, a közétkeztetést 
igen, hiszen a bölcsisek napi 
menüjének fontos eleme. 

Érd önkormányzata a Pannon 
Menza Kft.-vel kötött szerző-
dést, és a cég nyáron jelezte, 
hogy nem lesz képes tartani az 
árakat, mintegy 30 százalékos 
emelést tart szükségesnek. 
Hosszas birkózás kezdődött, 
majd az önkormányzat, belátva 
az igény jogosságát, a közgyűlés 
elé terjesztette a 30 százalékos 
emelésről szóló javaslatot. Ez azt 
jelenti, hogy míg mostanáig egy 
óvodás napi 494 forintért kapott 
háromszori étkezést, ezentúl 
napi 643 forintot kell érte fizetni. 
Legalábbis a szülő költsége így 
változna: havi 21 napra 10 370-ről 
13 500-ra. Csak összehasonlí-
tásképpen: Biatorbágyon napi 
1049-ért, Gyömrőn 950-ért, Du-
naharasztiban 870-ért, Gödöllőn 
660-ért biztosít óvodai étkezést 
az önkormányzat.

A képviselőknek arról is kel-
lett dönteniük, hogy elfogadják-
e a városvezetés azon javaslatát, 
hogy október 1-jétől a régi és az 

új szolgáltatói díj különbözetét 
egy hónapig az önkormányzat 
egyedül állja, a szülőknek csak 
november 1-jétől kerülne többe 
a térítési díj. Ráadásul arányában 
a város finanszírozási részesedé-
se nőni fog, hiszen míg egy óvo-
dás szülők által fizetendő napi 
térítési díja 494-ről 643 Ft-ra 
emelkedik, a nyersanyagköltség 
már 819 Ft-ra nő.

Ötöde a kukába kerül

A közgyűlési vitában az érdi Fidesz 
elnöke, T. Mészáros András még 
emelte is a tétet, javasolva, hogy 
a szülőknek ez az áremelés ne 
kerüljön egy fillérükbe se, az 
önkormányzat egyedül viselje az 
infláció terheit. Ezen az ösvényen 
szerencsére még párttársai sem 
követték, igaz, a városvezetés 
előterjesztését sem szavazták 
meg. Kicsit nehéz volt követni, 
hogy miért is nem, hiszen erre 
a lejtőre sem a szolgáltató, sem 
az önkormányzat nem a saját 
jószántából tévedt, és egyik 
sincs igazán alkupozícióban. A 

közgyűlési vitában Csőzik László 
felvetette, hogy az ország fellé-
legezne, ha a kormány követné 
számos ország példáját, ahol az 
élelmiszerek áfája nem 27%, mint 
nálunk, hanem 5 vagy kevesebb.

Némiképp árnyékot vet az 
egész történetre, amit Zoltai 
Anna, a Magyar Közétkeztetők 
és Élelmezésvezetők Országos 
Szövetségének elnöke egy 
rádióinterjúban elmondott: a 
nagy nehezen kigazdálkodott 
menzakoszt 20%-a hulladék lesz, 
amiatt, hogy a gyerekeknek 
nem ízlik, illetve az iskolákban 
sokszor nincs idő az elfogyasztá-
sára. A városokban és a nagyobb 
településeken már az általános 
iskola harmadik osztályától 
kezdve egyre kevesebben veszik 
igénybe a közétkeztetést, a fel-
ső tagozatosok és középiskolá-
sok körében pedig már egészen 
ritka a „menzás”. Valami tehát 
nem jól működik. 

Talán bizonyos szabályok ri gid-
ségén központilag, országosan 
érdemes lenne enyhíteni, hogy a 
gyerekeket meg lehessen tartani 
a közétkeztetés rendszerében 
– ameddig viszonylag megfizet-
hető áron hozzáférhetnek. Az 
egekbe száguldó élelmiszerárak 
mellett ugyanis nem éppen az 
egészséges táplálkozás alapelvei 
fogják meghatározni a magyar 
családok étkezési választásait. 

Mihalicz Csilla

Kinek olcsó és kinek 
drága a menza?
A szeptember 28-ai közgyűlésen döntöttek: No-
vember elsejétől 30 százalékkal többet kell fizetni 
az érdi ovisok, iskolások étkeztetéséért.
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A képviselőtestület 10 igen, 3 nem szavazattal és egy tartózkodással 
elfogadta a étkezési díjak emelését. Így változnak a menzaárak:

Bölcsőde (napi 4 étkezés) napi 602 forint, diétás: 906 forint
Óvoda (napi 3 étkezés) napi 643 forint, diétás: 693 forint
Alsó tagozat (napi 3 étkezés) napi 744 forint, diétás: 822 forint
Felső tagozat (napi 3 étkezés) 847 forint, diétás: 940 forint
Középiskola (napi 3 étkezés) 991 forint, diétás: 1442 forint

A legélhetőbb magyar városok

1. Budapest
2. Pilisvörösvár és környéke
3. Veszprém és környéke
4. Debrecen és környéke
5. Bólyi járás
6. Mórahalmi járás
7. Érd
8. Kisbér
9. Pécsvárad
10. Tata és környéke

Érd a legélhetőbb városok 
listáján

Legalábbis részben. A STRABAG 
tájékoztatása szerint ugyanis 
október 29-től munkaidőn kívül, 
azaz hétköznapon 16:00-8:00, 
hétvégén pedig 0–24 óra között 
kétirányú forgalmat biztosítanak 
az Érd–Törökbálint irányokban. 

Ugyanakkor a körforgalom 

még nem üzemel, tehát meg-
fordulásra nem használható. A 
mellékágak (Felsővölgyi út és 
Tetőfedő utca) még lezárva ma-
radnak. Munkaidőben továbbra 
is jelzőlámpa irányítja a forgal-
mat félpályás lezárás mellett.

Csőzik László polgármester 

face book-posztjában megkö-
szönte az érdi polgárőrök mun-
káját, akik kérésére „3 héten 
át ott voltak esőben, szélben a 
vártán, és jelzőőrként engedték 
le a nagy forgalmat, ezáltal biz-
tosítva a dugók felszámolását”.

K. J.

Felszabadult a Törökbálinti úti 
körforgalom
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Ezt Csőzik László polgármester mondta 
a legutóbbi közgyűlésen, a költségvetési 
rendelet módosításáról szóló javaslat 
vitájában.

„Képlékeny minden, naponta változ-
nak az adatok, de október közepére vár-
hatóan olyan helyzetben leszünk, hogy 
felelős döntéseket tudunk hozni.”

Bár a piaci viszonyok alapján tizenöt-
tizenhatszoros áron tudna a város a gáz-
szolgáltatóval szerződni, az érdi polgár-
mester azt tartja elfogadhatónak, ha csak 
négy, de legfeljebb hétszeres árat kellene 
egy-egy önkormányzatnak fizetnie.

Ha ez megvalósulna, talán Érd meg 
tudná úszni az ideiglenes bezárást. „Az 

Aréna nyitvatartása a sportcsarnokkal és 
az uszodával plusz százhúszmillió forin-
tos rezsinövekményt jelenthet október, 
november, december hónapokban, a Gár-
donyi pedig szintén ugyanennyit, ha nem 

csinálunk semmit” – vélte Csőzik László. 
A város azt szeretné, hogy egyáltalán ne 
kelljen bezárni az uszodákat, de a jelek 
szerint a Gárdonyit nem lehet nyitva 
tartani, mert a légbefúvásos rendszer és 

az elaggott ponyvaszerkezet egyáltalán 
nem hatékony. A kulturális intézmények-
kel kapcsolatban várhatóan részleges 
korlátozásokat vezetnek majd be.

erdmost.hu

Rendkívüli ülésen döntenek  
az érdi bezárásokról
Várhatóan október közepén 
rendkívüli ülésen döntenek az 
önkormányzati intézményeket 
érintő takarékossági intézke-
désekről. 
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Hívjunk szakembert, hogy 
ellenőrizze a lakásban lévő 
tüzelő- és fűtőberendezést, 
kéményt, füstelvezetőt.

A kémény potenciális veszélyforrás, de 
rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők 
a lehetséges veszélyhelyzetek, mint a 
kéménytűz és a szén-monoxid-szivárgás 
okozta mérgezés. Közleményében min-
denkit arra kér a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavé-
delmi Kirendeltsége, hogy tegye lehetővé 
az ingatlanba való bejutást, a kémény 
ellenőrzését a kéményseprők számára.

Mint írják, a kémények rendszeres tisz-
títtatása azért fontos, mert a lerakódott 

korom begyulladhat, vagy eltömítheti a 
füstcsatornákat. A statisztikák szerint sok 
esetben a kitakarítatlan füstelvezetők 
okozzák a kéménytüzeket. Ne próbál-
juk házilag magunk javítani a kéményt, 
gázkészüléket, vagy nem szakemberre 
bízni a feladatot, mert ahhoz speciális 
szerszám, alkatrész, kellő szakismeret 
szükséges.

Aki elektromos berendezéssel fűt, 
annak érdemes a lakás villamos hálózatát 
felülvizsgáltatni. Helyezzünk  kályhák, 
kandallók elé nem éghető anyagú tálcát, 
és ellenőrizzük a füstcsövek rögzített-
ségét, a hősugárzók környezetéből a 
gyúlékony éghető anyagokat távolítsuk 
el – írta közleményében az Érd Katasztró-
favédelmi Kirendeltség.

Hozzátették azt is: kisgyermeket üze-

melő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne 
hagyjunk egyedül a helyiségben! Ameny-
nyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban 
átalakítás történt (homlokzati szigetelés, 
légtércsökkentéssel járó helyiség levá-
lasztás, nyílászárócsere, elszívó beren-
dezés üzembe helyezése) szakemberrel 
vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű 
légcsere meglétét.

A szén-monoxid színtelen, szagtalan, 
mérgező gáz az éghető anyagok, pl. fa, 
gáz tökéletlen égése során keletkezhet. 
Belégzése során különböző tünetek je-
lentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, 
hányinger, lüktető fejfájás, álmosság, 
elmezavar, erős szívverés; eszmélet-
vesztés, görcs, légszomj, halál. Nagy 
jelentősége van a szén-monoxid-érzékelő 
elhelyezésének. A készüléket a padlótól, 
ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 
méterre kell szerelni.

erdmost.hu

Október első hetében újraindít-
ja kedvezményes ivartalanítási 
akcióját a Sirius Alapítvány.

inden jóérzésű ember ellá-
gyul az ugrándozva birkózó 
cicakölykök vagy csetlő-botló 

kutyababák láttán. De abban szinte min-
denki egyetért, hogy a kisállatok ivarta-
lanítására szükség van. A szakemberek 
szerint rengeteg a kóbor cica Érden, 
számukra menhely sem létezik, így az 
állományukat csak ivartalanítással lehet 
csökkenteni.

Ezért ér aranyat a Sirius Alapítvány 
segítsége. Mivel a  szerződött állatorvo-
sok alacsonyabb áron vállalják a kutyák, 
cicák ivartalanítását, ráadásul most az 
alapítvány is hozzájárul a költségekhez, a 
gazdik igazán kedvezményes áron vehe-
tik igénybe ezt a szolgáltatást.

Mint Böjtös Andrea, a Sirius Alapítvány 
elnöke az Érd FM 101.3-nak elmondta, a 
normál ár egyharmada terheli a gazdákat 
– sőt, macskák esetében még annyi sem, 
mert a cicák ivartalanítási költségéből 
nagyobb arányt vállalnak át.

Az akcióra október 3-ától lehet jelent-
kezni, a részletekről a Sirius honlapján 
olvashatnak.

De nézzük a számokat! A kandúrok 
ivartalanításáért 4000 forintot, a nős-
tényekéért 6000 forintot kell fizetni a 
gazdiknak. Ugyanakkor a kutyáknál test-
súlytól és nemtől függően 16 000–25 000 
forint közötti önrésszel kell számolni.

Az akciót egy nagylelkű támogató 
egymillió forintos felajánlásából finanszí-

rozza az alapítvány. Ez akár 140-150 állat 
ivartalanítására is elég lehet. Az akciót 
december végéig hirdetik meg (e határ-
időig a műtéteket is el kell végezni), de ha 
előbb elfogy a keret, korábban zárják a 
lehetőséget.

Böjtös Andrea szerint várhatóan két-
három hétig lehet majd jelentkezni az 
akcióra, ahol egy gazda legfeljebb két 
állatot ivartalaníthat. Fontos, hogy csak 

érdiek jelentkezését tudják fogadni. A 
Sirius 2008 óta szervez kedvezményes 
ivartalanítási programot, volt, hogy 360 
állat ivartalanítását sikerült megoldani. 
Tavaly 152 kutya és cica vett részt a prog-
ramban. Ez év nyaráig a menhelyre került 
kutyákkal együtt összesen 4370 állatot 
ivartalanítottak.

Ha azt nézzük, ennyi állatnak hány 
kölyke született volna az elmúlt évek 
alatt, látható, mennyire fontos ez az 
akció. A jelentkezéseket a siriusala-
pitvany@gmail.com címre várják. Az 
alapítvány válaszlevelében egy négyjegyű 
kódot küld a gazdiknak, ezzel a kóddal je-
lentkezhetnek a megadott állatorvosnál.

erdmost.hu

Itt a fűtési szezon

Akció indul az érdi cicák  
és kutyusok ivartalanítására
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zőlő, alma, újkrumpli, 
őszibarackkal roskadásig 
megrakott pultok – gaz-

dag kínálattal vár minket az őszi 
gyümölcs- és zöldségszezon, 
csak legyünk mi is elég gazdagok 
a bevásárláshoz. Az aszályos 
időszak és az energiaárak emel-
kedése ugyanis meglódította 
a kereskedők árszabását. Az 
Agrárközgazdasági Intézet friss 
jelentése szerint a Budapesti 
Nagybani Piacon szeptember 
közepén 39 százalékkal kértek 
többet a szabadföldön termett 
paradicsom kilójáért, és 44 szá-
zalékkal többet a fejes káposz-
táért, mint tavaly ugyanebben 
az időszakban – a lecsópaprika 
27,3, a burgonya ára 62,5 száza-
lékkal emelkedett. 

Nem megle-
pő, hogy a 
nagybanin 

tapasztalt áremelke-
dés vízbe dobott kő-
ként hullámzik végig a 
budapesti és Pest-kör-
nyéki zöldségesek 
árszabásán – mégis, 
Érden találtunk egé-
szen kedvező kínálatú, 
árfekvésű standokat 
és üzleteket is.

A Tállya utcai zöldséges 
például a napokban 450 forintos 
kilós áron kínálta a szőlőt és 
349 forintért a szilvát. A piacon-
line.hu adatai szerint ugyanez 
a két árucikk szeptemberben 

átlagosan 1122 forintba, illetve 
735 forintba került a budapesti 
Nagycsarnokban; és – saját 
összevetésünk alapján – 600, 
valamint 500 forintba a kispesti, 
Kossuth téri piacon. 

„Egyszerűen nem szállha-
tunk el az árakkal, mert akkor a 
nyakunkon marad a termény” – 
magyarázza kérdésünkre Varga 
Ildikó, a zöldségest működtető 
családi vállalkozás tagja, hogy 
miért nem drágítanak. Az ársza-
bás ugyanis addig tarthat, amíg 
az érdiek pénztárcája elbírja, az 
agglomerációban pedig vala-
mivel szerényebb a vásárlóerő, 
mint Budapesten. Az a zöldsé-

ges rémálma, hogy a gyorsan 
romló földes áru két nap után is 
a raktáron marad, jobban megéri 
az ilyesmit gyorsan kipörgetni – 
vélik Vargáék, akik akciókkal és a 
kedvelői körben folytatott face-
book-reklámokkal is kínálgatják 
árucikkeiket. Mint Ildikótól meg-
tudjuk, cégük a nagybaniról is 
szerez be zöldséget, ahol régről 
ismert őstermelőktől, alsóné-
medi, dabasi gazdáktól vásá-

rolnak. Kínálatukban azonban 
nagy teret kap az érdi termény 
is, a zamatos barackot például 

rendszeresen a Glavati családi 
gazdaságtól veszik.

Az Erika utcai zöldségesnél – 
néhány lépésre a Burger Kingtől 
– a jelek szerint nagy tétekben 
játszanak. Az akciós zsákos új-
krumplit 199 forintos kilós áron, 
a zsákos krumplit 249 forintért 
hirdetik, miközben utóbbiért 
szeptemberben átlagosan 
356 forintot kértek a fővárosi 
Nagycsarnokban és 363 forintot 

a Rákóczi téri vásárcsarnokban. 
Olcsó náluk a kovászolni való 
uborka (249 forint/ kilogramm) 
is, amit öles betűkkel hirdetnek 
a kereskedés szomszédságában 
– a kispesti piac áraihoz képest 
mindenképp, hiszen ott 680 
forintért is láttunk ilyen uborkát.

A Felső utcai Gyümixben már 
inkább fővárosi árakkal talál-
koztunk; igaz, itt is előfordultak 
slágertermékek, mint a 399 fo-
rintos kilós áron kínált, mézédes 
sütőtök, vagy a kilónként 299 
forintba kerülő Golden alma. 
Információink szerint ebben a 
boltban a nagybaniról hozott 
árut kínálnak, ezt azonban nem 
tudtuk megerősíteni, mivel az 
üzlet vezetője nem kívánt nyilat-
kozni az Érdi Újságnak.

Oknyomozá-
sunk során 
úgy tűnt, 

hogy a zöldségkeres-
kedés afféle miszti-
kus, kémregényekbe 
illő szakma, hiszen a 
vállalkozókat nem 
vagy csak nehezen 
tudtuk szóra bírni. 
Adatgyűjtésközben 
rég nem élő telefon-
számokkal, leállított 
honlapokkal találkoz-
tunk, a tulajdonosok-
nak írt leveleinkre 
pedig nem érkezett 
válasz. 

Varga Ildikó ebben kivételnek 
számított, hiszen nyíltan beszélt 
árszabásukról, és a vállalkozá-
sukat érő megpróbáltatásokról 
is. Mint elmondta, korábban a 
Velencei úton működő üzletük-
nek hatalmas csapást jelentett, 
amikor parkolót létesítettek 
mellettük. A vásárlók kezdtek 

elszokni a már nehezen megkö-
zelíthető üzlettől, így a szom-
szédos Tállya utcába kellett 
áttelepedniük. Helyzetüket az 
emelkedő rezsiárak sem könnyí-
tették meg, a családi vállalkozás 
tavaly óta 30-40 százalékkal 
emelte árait, hogy valahogy 
talpon maradhasson. 

Az említett, közel 40 száza-
lékos drágulás amúgy Pesten is 
mindennaposnak számít: ugyan-
ennyit emelt árain a kispesti 
piacon placcot bérlő őstermelő, 
Tamás is. 

„Tudja, nem is a benzin vagy 
a helybérlet drágult meg igazán, 
hanem a termesztéshez szüksé-
ges segédanyagok: a műtrágya, 
gyomirtó, de még a vetőmag, 
termény is.”

A gazda úgy számolja, hogy 
költségei 50 százalékkal emel-
kedtek tavaly óta, de ezt ő is 
„csak” 30-40 százalékos áreme-
léssel tudja kompenzálni.

Hogy az érdi kínálat mitől 
olcsóbb a fővárosihoz képest, 
arról egy érdi illetőségű, Ferenc-
városban árusító zöldséges is 
beszélt lapunknak, ám nyilatko-
zatát csak név nélkül vállalta. 

„Ne felejtsük el, hogy bérleti 
díjak és az eladói órabérek is 
magasabbak Pesten, mint Érden. 
Egy frekventált helyen található, 
30 négyzetméteres üzlethelyi-
ségért a IX. kerületben simán 
elkérnek 300-400 ezer forintot 
havonta; a bérleti díjak Érden 
viszont 100-200 ezer forint 
között mozognak. A pesti eladó 
nem szívesen mozdul meg 1800 
forintos órabér alatt, míg Érden 
1200-1300 forintért is vállalják a 
munkát, ha nem kell hozzá sokat 
utazni” – mutatott rá a férfi. 

És szempont persze a terme-
lők közelsége is: az Elvira-majo-
ron át egészen Martonvásárig 
számos gazdától kedvező áron 
vásárolhatnak a helyi kereske-
dők. Így lehetséges, hogy a drá-
gulás ellenére az érdi zöldség- és 
gyümölcskínálat megfizethető 
marad – legalábbis egyelőre.

Koncz Tamás

„Nem szállhatunk el az árakkal” 
Ettől maradhat olcsóbb az érdi zöldség

Akciók, facebook-kampányok, olcsó és nagy kisze-
relésű termékek– változatos technikákkal igye-
keznek megtartani vevőiket az érdi zöldségesek a 
válság idején. Bár sokszor a túlélés a tét, az árak így 
sem szárnyalhatják túl a vevők vásárlóerejét.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A jelek szerint a korábbihoz ha-
sonló egyenszöveggel reagál-
nak a tankerületek arra, hogy 
számos pedagógus időről időre 
megtagadja a munkát.

Mint arról az ÉrdMost is beszámolt polgá-
ri engedetlenségben vettek részt a Pest 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat érdi 
tagintézményének dolgozói hétfőn. Az 
ott dolgozók is úgy gondolják, hogy nincs 
más lehetőségük kiállni az oktatás ügyé-
ért, a gyermekek, diákok és önmaguk 
érdekeiért. Elegük lett a pedagógusoknak 
a megfélemlítésből, fenyegetettségből, 
a jogaik megsértéséből. Azóta a tanke-
rület több tanárt is kirúgott a budapesti 
Kölcsey Ferenc Gimnáziumból.

„2022. 09. 26-án vállaljuk, hogy polgári 
engedetlenségben veszünk részt, miután 
nincs más lehetőségünk kiállni az ok-
tatás ügyéért, a gyermekek, diákok és 
önmagunk érdekeiért. Figyelemfelkeltő 
akciónkban nem tantestületként vagy azt 
képviselve veszünk részt!” – írták nyílt 
levelükben. Majd így folytatták:

„Kijelentjük, hogy döntésünk nem a 
PMPSZ Érdi Tagintézményének vezetősé-
ge, kollégáink, valamint az azt felügyelő 
és irányító tankerület ellen irányul, hanem 

állampolgári kötelességünknek érezzük 
felszólalni az alaptörvényben foglalt joga-
ink, az oktatás kiemelt fontossága mellett.

Mi, gyógypedagógusok, pszichológu-
sok, gyógytestnevelők, fejlesztőpeda-
gógusok azért tanultunk és képezzük 
magunkat folyamatosan, arra tettük fel 
az életünket, hogy segítsük, fejlesszük és 
támogassuk a nehézségekkel, hátrányok-
kal küzdő gyermekeket és családjaikat.

Munkánkat évről évre nehezebb kö-
rülmények között, túlterhelten végezzük 
megfelelő eszközök, támogatás híján. Ér-
demi, előremutató intézkedések helyett, 
a társadalom megosztására irányuló 
törekvések, a pedagógusok negatív meg-
ítélését erősítik.

Mindez a megalázóan alacsony 
munkabérekkel együtt a pedagógus-
pálya elhagyását eredményezi. Ennek 
következtében a még pályán maradók 
túlterheltek, minőségi munkavégzésük 
ellehetetlenül. Minden gyermeknek, 
diáknak joga van magas színvonalon 
működő oktatáshoz, melyben van ele-
gendő agilis, motivált, kiegyensúlyozott, 
megbecsült pedagógus.”

A sztrájk egyik szervezője, Dóry Erika az 
ÉrdMostnak elmondta: 18-an vettek részt 
a sztrájkban. Azért csak 2-4 óra időtar-
tamban nem vették fel a munkát, mert 
a munkarendjük nem tette ezt lehetővé. 
Mint mondta, szeretnének csatlakozni az 
országos sztrájkhoz 5-én.

A 444 úgy tudja, más intézményekhez 
hasonlóan fenyegető levelet kaptak az 
érdiek is, melyekben a fenntartó figyel-
meztette, hogy ha folytatja a polgári 
engedetlenséget, az „a közalkalmazotti 
jogviszonyból eredő lényeges kötelezett-
ségének szándékos, jelentős mértékben 
történő megszegésének minősül, és ala-
pot ad a munkáltatói rendkívüli felmen-
tésre.” Magyarán kirúghatják.

erdmost.hu

Kirúgással fenyegetik  
a sztájkoló érdi tanárokat

TILTAKOZUNK:

 a sztrájkjogunk csorbítása ellen,
  a megfélemlítés, fenyegetettség 
ellen,
 a közoktatás lesújtó helyzete ellen,
  a pedagógusokat képviselő szerveze-
tek törekvéseinek figyelembevétele, 
érdemi tárgyalások hiánya ellen,
  a korszerűtlen oktatás diákokat és 
pedagógusokat egyaránt túlterhelő 
hatásai ellen,
  a fejlesztőmunka, valamint a hátrá-
nyos helyzetűek és nehézségekkel 
küzdők megsegítésének, ellátásának 
ellehetetlenítése ellen.

KIÁLLUNK:

  gyermekeink minőségi neveléséért 
és oktatásáért,
  a szakmai feltételek biztosításáért,
  a pedagógiai szabadságért,
  az önálló oktatási minisztérium 
létrehozásáért,
  társadalmi megbecsülésért,
  minden embert megillető életminő-
ségért,
  A JÖVŐ NEMZEDÉKÉÉRT!

ki évtizedek óta írja – és osztja 
meg szóban a közönséggel – az 
életmeséit, annak elhihetjük, 

hogy lehetünk a rossz körülmények, az 
áldatlan élethelyzetek közepette (és 
ellenére) is derűsek, kiegyensúlyozottak. 
Hogy hogyan, arról a háromalkalmas érdi 
Boldogságkurzuson (is) mesél nekünk a 
Pulitzer-díjas újságíró. Az első találkozó 
szeptember 27-én pont erről szólt: a ben-
nünk élő csodáról. 

Hogy mekkora igényünk is van erre 
a csodára, azt mi sem mutatja jobban, 
mint az, hogy dugig megtelt a Szepes 
Gyula Művelődési Központ kisterme: 
sokan ismerősként üdvözölték az írónőt, 
aki tavasszal már ellátogatott Érdre egy 
időseknek rendezett program keretében. 
A Boldogságkurzus azonban nemcsak a 
szépkorúaknak szól, hanem mindenkinek, 
aki szeretné egy kicsit másképp nézni a 
világot.

„Miközben készültem erre a mai alka-
lomra, nem jutott eszembe a boldogság 
szó. Nekem ez természetes állapot, amit 
fordíthatok elégedettségnek, megbé-

kéltségnek. Én nem gondolok a rosszra, 
nem is szoktam számbavenni. Nem így 
működöm. A nagyon direkt mindennapi 
történésekben valahogy nem vagyok 
benne, nem ezek a hírek befolyásolják 
a napjaimat. Nem dugom a fejemet a 
homokba, tisztában vagyok a világban 

történő dolgokkal, de ha tudjuk is, milyen 
bajok, tragédiák vannak körülöttünk, 
nem ez az állandó napi betevőnk, mert ha 
így lenne, a falnak mennénk” – mondta 
lapunknak az írónő a Boldogságkurzus 
első előadása előtt.

És hogy miről szól a második? „Fiatal 
bárki lehet, de idős csak a java” – hirdeti 
a cím, amiből azért következtethetünk 
arra: ez az alkalom főleg az idősebb 
korosztálynak szól majd, bár a fiatalabbak 
is élvezni fogják, az bizonyos. Főleg, hogy 
ezek a történetek időtlenek, és eltehetjük 
korosabb napjaikra.

„Olyan praktikákról beszélek majd, 
amelyek akkor segítenek, ha rosszabb fi-
zikai állapotban vagyunk. Ezeket a helyze-
teket nemcsak túl kell élni valahogy, ha-
nem jókedvvel megoldani. Nekem például 
nagyon fáj a derekam, otthon nyögtem, 
most nem nyögök… A második előadá-
son nemcsak elméleti, hanem gyakorlati 
tanácsokat adok, amelyek megkönnyítik 
a nehezen mozgó idősek mindennapjait. 
Mert ez igenis lehetséges, még akkor is, 
ha két mankója van az embernek. Láttam 
most egy mosolygós hölgyet belépni a te-
rembe, csak úgy ragyogott…” – mondta 
az írónő, hozzátéve:  Polcz Alaine-től – aki 
százéves lenne, és akiről ez alkalomból 
egy összeállítást készít – nagyon sokat 
lehet tanulni e témában is. 

Vagy igazad van, vagy boldog vagy – 
erről szól majd a Boldogságkurzus harma-
dik alkalma. 

„Egyfolytában ütjük-verjük az asztalt, 
hogy nekem igazam van, én megmond-
tam – és egyáltalán nem biztos, hogy 
ez a helyes út. Van egy barátnőm, az a 
típus, aki jól odavág, aztán felhív, hogy 
bocsássak meg. Engem nem tud meg-
bántani, de azért jó lenne megmondani, 
hogy ezt nem jól csinálja. Elkezdtem írni 
neki egy levelet ma, a születésnapján. 
Aztán mégsem ezt küldtem el, hanem in-
kább egy kedves szöveget. Pedig igazam 
van, és mégis, boldogabbak vagyunk 
mindketten, hogy ezeket a dolgokat 
nem dörgöltem oda a születésnapján. 
Egyrészt túl vagyunk rajta, másrészt 
tudom, hogy lesz még ilyen alkalom. 
Nem azt mondom, hogy dédelgessük 
a fájdalmat, a megbántottságot, de ne 
is vágjuk oda az igazságot csak azért, 
mert nekünk éppen eszünkbe jutott… 
Ha felül tudunk emelkedni a helyzeten, 
rájövünk: nem a mi bajunk, hogy a másik 
ember olyan, amilyen, hanem az övé, 
szegénynek.”

Hogy mekkora szükségünk is van ma-
napság erre a látásmódra, arra a derűre 
és bölcsességre, ami Schäffer Erzsébet lé-
nyéből, illetve történeteiből árad, mi sem 
mutatja jobban, mint könyveinek, előadá-
sainak sikere. Írásait felolvassák nagybe-
tegeknek, haldoklóknak, idéznek belőle 
prédikációkban, és felírja a pszichológus. 
Érden is óriási tapssal búcsúztatták, és 
nagyon várják vissza olvasói. 

Ádám Katalin

Boldogság, gyere haza!
Hol rejtőzik a boldogság? Honnan lehet előcsalogatni, és egyál-
talán, hazajön-e, ha hívjuk? Vagy bennünk van, a mindennapok 
apró csodáiban, csak mi nem vesszük észre? Schäffer Erzsébet 
író, újságíró hol megindító, hol mulatságos, de mindenképp 
szívmelengető történeteit hallgatva meggyőződhetünk róla:  
a boldogságot mi magunk hordozzuk.  

A
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Idén a Monarchia Operett társulata Sze-
nes Iván szerzeményeivel mulattatta a 
közönséget. A Nem csak a húszéveseké a 
világtól a Találkozás egy régi szerelemmel 
című dalig örökzöld slágereket adtak elő, 
és a publikumot is megénekeltették.
A gálára eljöttek a nyugdíjasklubok tagjai, 
az idősotthonok lakói, sokan pedig egyé-
nileg érkeztek. A Topoly utcai Idősotthon-
ban élőket a munkatársak kísérték, rájuk 
az otthonban is vár még az ünneplés. 
Marika néni május óta él az intézmény-
ben, és először jött ilyen zenés bulira. 
„Szeretem a kulturális programokat, a 
régi slágereket, gyakran járunk a művelő-
dési házba is” – újságolta.

Az időseket Csőzik László érdi polgár-
mester köszöntötte. Mint mondta, a vá-
ros közössége ezzel a műsorral szeretne 
köszönetet mondani nekik:

„Önök az egész életüket végigdolgoz-
ták, és tették ezt azért, hogy egy sokkal 
jobb világot hagyjanak ránk. Szeretném, 
ha mi is ugyanezt tudnánk megcselekedni 
majd a gyerekekkel. Érd fiatal város, az 
átlagéletkor 35 év, de mi érdeklődéssel és 
megbecsüléssel fordulunk az idősebbek 
felé is. Tizenegy nyugdíjasklub működik 

Érden, van egy Idősügyi Tanács és egy 
szépen felépített és kibővített idősott-
honunk. Próbáljuk mindazt nyújtani, 
amit egy nyugat-európai város. Ez persze 
nem könnyű, és most cudar, nehéz idők 
jönnek, és ezért is fontos, hogy jobban 

törődjünk egymással. Ha nehéz helyzet-
be kerülnek, jelezzék felénk, az önkor-
mányzat szeretne segíteni a betegeknek, 
rászorulóknak, magányosoknak. Szeret-
ném, ha összefognánk”.

erdmost.hu

Jó buli volt az idősek 
világnapja
Megteltek az Aréna lelátói, sőt a küzdőtérre kihelyezett székso-
rok is. Mintegy ezer szépkorú jött el, hogy együtt ünnepelje az 
idősek világnapját szeptember 29-én, amit a város és a Szepes 
Gyula Művelődési Központ rendezett a nyugdíjasoknak.

2022. október 8. szombat KERESZTUTAK ÓVÁROSBAN
Gyülekező: 2022. okt. 8. 8.30–9.00 óra Termál parkoló
Indulás: 9.00 óra, Érkezés: kb. 12.00 óra

2022. október 22. szombat 
BARANGOLÁS A RÉGI LÉGVÉDELMI BÁZISBAN

Gyülekező: 8.30–9.00 óra Iparos úti fordulóban
Indulás: 9.00 óra, Érkezés: kb.12.00 óra
A részt vevők között apróságokat sorsolunk ki!
A részvétel ingyenes!

Szervezők: Nordic Walking Érd, Süle Zsolt, Önkormányzat

A kicsik dallal, verssel, ajándék-
kal köszöntötték a szépkorú-
akat az idősek világnapján.

Meglepetésműsorral köszöntötték csü-
törtök délelőtt a Meseház ovi apróságai 
a Betegápoló Irgalmasrend Szent József 
Idősek Otthona lakóit. Énekkel, versekkel 
és ajándékkal készültek a gyerekek, akik  
sok mosolyt, kedves szót és csokit kaptak 
viszonzásul.

Az oviban már hagyomány, hogy a jeles 
napokon köszöntik a szomszédos épület-
ben élő időseket. A Covid idején például a 
kerítés utcai oldalán a kicsik köszöntötték 
a másik oldalon álló időseket – mondta 
Neumayer Györgyné tagóvoda-vezető az 
ÉrdMostnak.

Bezzeg most nem így volt: ezúttal az 
idősotthon aulájában gyűltek össze a 
szépkorú lakók. Legelöl három mosoly-
gós hölgy – Marika, Erzsike és Ilonka – ült.

„Nagyon vártam ezt az alkalmat, jó lát-

ni a gyerekeket. Nekem tizenhárom déd-
unokám van. Messziről, Tolnáról jöttem 
ide, és haza szoktam menni a családhoz. 
Legutóbb három napot töltöttem velük” 
– mondta büszkén Erzsike néni.

Máriának és Ilonkának is három-három 
dédunokája van, Ilonka gyakran látogatja 
őket. Marika néninek pedig az okoz mér-
hetetlen boldogságot, ha a kicsik körülöt-
te sürgölődnek.

„Nagyon sokat jelentenek ezek az 
alkalmak a lakóinknak, hiszen a gyerekek 
az unokáikat, a dédunokáikat hozzák 
közelebb” – magyarázta Kövér Mária in-
tézményvezető. Szerinte azért is fontos, 
hogy az idősek világnapján gondoljunk az 
öregekre, mert nagyon sokat tanulhatunk 
tőlük.

Annál is inkább fontosak ezek a találko-
zások, mert az idősek közül sokan nem a 
gyerekeikkel, unokáikkal élnek: „Mi sze-
rencsések vagyunk, nagyon kevés olyan 
lakónk van, akit nem látogatnak, vagy 
nincsenek családtagjaik.”

erdmost.hu

Mosolyt varázsoltak 
az ovisok 

Habos László-, Horváth István-, 
Csuka Zoltán-verseket szavaltak. 
Kiss Sándor a közönségnek Csuka 
Zoltán életéről, munkásságáról 
beszélt. A megemlékezés a Mint a 
szép híves patakra című zsoltárral 
zárult Hor váth István gitárral kísért 
előadásában. A fotón Csuka Zoltán 
tart előadást az idősotthonban.

Csuka Zoltánra  
emlékeztek

1906-tól Szabadkán élt, ide járt gimnáziumba, majd 1915-ben került családjával Pécsre. 
Itt érettségizett le. Pécsett indult írói, szerkesztői pályája: 1919-ben a Diák, 1920-ban a 
Krónika című lapot szerkesztette. 1921-ben visszatért Újvidékre, és 12 évig itt is maradt 
(1933-ig). 1933-ban Érdligetre költözött, ahol folytatta írói tevékenységét. Megindítot-
ta a Láthatár című folyóiratot 1933-ban, ő szerkesztette megszűnéséig, 1944 őszéig. 
1945-től szerb, horvát, szlovén regényeket fordított, többek között Ivo Andric Híd 
a Drinán című művét. Még ebben az évben az Új Dunántúl felelős szerkesztője lett. 
1946-tól a Magyar–Jugoszláv Társaság ügyvezető titkára. 1950-ben koholt vádak alap-
ján 15 évre ítélték, de 1955-ben rehabilitálták. 1976-ban saját könyvállományából, saját 
házában megalapította a Jószomszédság Könyvtárát. Így Érdligeten gazdag állomá-
nyú, tágas olvasótérrel rendelkező fiókkönyvtár jött létre.

1990-ben a városi könyvtár felvette Csuka Zoltán nevét, amely azóta is az ő szellemi-
ségében működik.

Kóré Mária szervezésében a Szociális Gondozó Központ Nefelejcs 
termében emlékeztek meg a József Attila-díjas Csuka Zoltán köl-
tő, író, műfordító, szerkesztő születésének 121. évfordulójáról. 

KI VOLT CSUKA ZOLTÁN?

ISMERD MEG 
VÁROSUNKAT! 
GYERTEK, 
TARTSATOK 
VELÜNK!
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Ófaluban, épp szemben a néhai 
téglagyár gigantikus csont-
vázával, az ártéri erdőt addig 
hosszan elkerülő Molnár utca 
egyszer csak gondol egyet, és 
lekanyarodik a Dunához. Padok, 
tűzhely és horgászstég jelzi, 
a partszakasz az érdiek ked-
velt pihenőhelye, kisgyerekes 
családokkal, kutyasétáltatókkal 
találkozhatunk, mások motor-
csónakkal, kenuval érkeznek 
kikapcsolódni. 

A sütögető, pecázó vendégek 
mellett furcsán hat a művirágok-
kal borított betontömbök látvá-
nya. Az egykor itt álló, hatalmas 
ipari daru lábazata ugyanis az 
idők során különös kegyhellyé 
alakult. Sokan emlékeznek meg 
itt szeretteikről, és amikor tehe-
tik, koszorút, gyertyát hoznak a 
partra: mosolygós portréfotó, 
angyalszobor, fára függesztett 
emléktábla idézi fel az elhuny-
takat.

A családtagoknak talán 
megnyugvást jelent, az emlék-

helynek azonban nem mindenki 
örül egyformán. „Tősgyökeres 
ófalusi vagyok, ide járok vagy 
kétnaponta, és megmondom 
őszintén, nem szívesen nézem 
a virágokat. Ez a hely pihenésre, 
szórakozásra való, nem arra, 
hogy bánkódjunk” – mondja egy 
idős, rövidnadrágban napozó 
férfi. Ugyanakkor az is bántja, 
hogy a partra bulizni járó fiatalok 
nem tisztelik mások gyászát. 
Ha már itt vannak a mécsesek, 
koszorúk, nem kellene azokat 
háborgatni, de a srácok az 
emlékhely mellett is szétszórják 
a szemetet. Valóban, energiaita-
lok és sörök soha le nem bomló, 
döglött dobozai hevernek a 
koszorúk körül.

Hónapok óta próbáljuk 
kideríteni, hogyan, mikor, kinek 
köszönhetően jöhetett létre az 
érdi siratófal. Van a kegyhely-
nek egy különösen gondozott, 
virágokkal és mécsesekkel 

gazdagon borított, madzagkor-
donnal körbekerített falrésze. 
Egy szeptember végi szomba-
ton éppen kutyát sétáltattunk 
a Duna-parton, amikor arra 
lettünk figyelmesek, hogy egy 
idős asszony sürgölődik a kor-
don mögött, épp a kis ösvényt 
sepri fel. Szóba elegyedünk, és 
csakhamar kiderül, hogy Kovács 

Mihályné, vagyis Erzsi néni avat-
ta kegyhellyé a betonfalakat. 

Erzsike három évvel ezelőtt 
veszítette el a fiát, Kovács Mi-
hályt, aki a szomszédos Diósdon 
szolgált rendőrként 22 éven ke-

resztül. Mihály szabad idejének 
minden percét itt töltötte, szen-
vedélyes horgászként imádta a 
vizet, különösen a Dunának ezt 
a partszakaszát. Erzsike könnyek 
között, szaggatott mondatok-
ban idézi fel fia betegségét, aki 
tüdőembóliában hunyt el. Min-
dössze 37 éves volt. Amikor már 
érezte, hogy közel a vég, anyja 
lelkére kötötte, hogy a hamvait 
itt szórja majd a Dunába. 

A temetés emléke mélyen 
felkavarja az idős asszonyt. 
Beszédéből annyit sikerül kihá-
mozni, hogy a rendőr kollégák 
ünnepélyes kíséretében, egyházi 
szertartás keretében szórták a 
fiú hamvait a Dunába.

Erzsike azóta minden szom-
baton idejár emlékezni. Először 

a közvetlenül a Dunára néző 
betonplaccon alakította ki a 
virágdíszes emlékhelyet, de 
azt meséli, „valaki egyszer 
felgyújtotta, és Jézustól kezdve 
minden, de minden elégett”. 
Akkor hátrébb költözött, egy 
másik betonmaradványon 
emelt Mihálynak mécsesekből, 
virágokból, bronzangyalból, 
rózsafüzérekből oltárt.

– Ennyivel tartozom a fiamnak 
– mondja, közben a retiküljéből 
elővesz egy életlen fényképet, 
ami a fiát ábrázolja. 

Minden szombaton elvégzi ezt 
a kis szertartást. Amikor megér-
kezik, első dolga, hogy lesétál a 
vízhez, és bedobja az emlékezés 
fehér rózsáit a Dunába. Egy ideig 
követi a szemével, ahogy a víz 

magával ragadja a virágokat, 
aztán visszaballag a falhoz és 
kitakarít. 

Gondosan meggyújtja a 
mécseseket, elrendezgeti a 
virágokat, felsöpri a kis ösvényt, 
megigazgatja a madzagokat, 
amikkel elkerítette a területet. 

– Ahányszor csak itt vagyok, 
megjelenik két kismadár, hango-
san csiripelnek, tesznek egy kört 
és elrepülnek – mondja könnyek 
között. 

– Gondolja, hogy közük van a 
fiához? – kérdezzük.

– Biztos vagyok benne, mert 
Misi nagyon jó gyerek volt. 

– Mit gondol, van élet a halál 
után?

– Katolikus vagyok, minden 
vasárnap járok templomba a 
Bem térre, az apácákhoz. Hiszek 
a feltámadásban, mert sokszor 
látok fényeket a szobámban, és 
hallom, hogy Misi azt kiabálja: 
Anyu! Misi nagyon sokat minist-
rált gyerekkorában. 

– Mit gondol, ha maga is meg-
hal, találkozik a fiával? 

– A plébános úr azt mondja, 

csak a test hal meg. Én meg azt 
szoktam tőle kérdezni, de akkor 
hogyan ismerjük meg egymást a 
fiammal?

Nekünk is felteszi a kérdést. 
Zavartan ingatjuk a fejünket, 
nem merjük bevallani neki, hogy 
fogalmunk sincs, találkozik-e 
valaha még a fiával.

Erzsike 74 éves, nehéz élete 
van, de amíg bírja, ápolni fogja 
fia emlékét. Amikor három éve 
elkezdte, maga sem hitte, hogy 
ilyen sok követője akad majd. 
Gyakori itt a beszórás, meséli, 
már soknak volt tanúja. De 
senki sem ápolja olyan gondo-
san elhunyt szerettei emlékét, 
mint ő, és erre láthatóan nagyon 
büszke.

A koszorúk, 
fényképek 
egyre szapo-

rodnak a Duna-parton. 
A megannyi személyes 
tragédia, veszteség 
mementója békésnek, 
meghittnek tűnik a 
bágyadt kora őszi 
napsütésben. 

Találkozunk egy másik asszony-
nyal is, Marikával, aki szintén 
egy lelkész búcsúztató beszéde 
mellett szórta férje hamvait a 
Dunába. Hogy ez mennyire volt 
legális szertartás, maga sem tud-
ná megmondani. „Azt hallottam, 
hogy a vízügyi igazgatóságtól 
kell engedélyt kérni a szóráshoz. 
Próbáltam is engedélyt szerezni, 
de csak annyit mondtak, hogy 
a hajóról, csónakról történő 
búcsúztatás számít engedély-
kötelesnek. A partra vonatkozó 
kérdésre nem válaszoltak, így 

Siratófal a Duna-parton
Évek óta izgatja az érdieket a mécsesekkel borított 
betontömbök látványa a Duna-parton. Az egykor 
itt álló, hatalmas ipari daru lábazata ugyanis az 
idők során különös kegyhellyé alakult, művirágok, 
mécsesek, elhunytak portréi borítják a betontöm-
böket. A kitartó kutatásnak és a szerencsének hála, 
végre sikerült rátalálnunk arra az asszonyra, aki az 
egész történet elindította.
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„A férjem demens volt. Mióta 
meghalt, furdal a lelkiismeret: 
ha egy kicsit többet tudtam 
volna erről a betegségről, több 
mindenben tudtam volna neki 
segíteni, vagy megkönnyíteni azt 
a folyamatot, amin ő végigment. 
Mielőtt idejöttem, mondtam a 
lányomnak: nem nekem kellene 
itt lennem, hanem a fiatalabb 
családtagoknak, mert az érintett 
nem biztos, hogy észreveszi, 
hogy vele baj van.”

Ezeket a megrázó szavakat egy 
idős hölgy mondta, az Alzhei-
mer-világnap érdi rendezvényén. 
Nem a nagyközönség előtt, 
hanem nekem, az újságírónak, az 
Alzheimer című dokumentumfilm 
vetítése előtt. A Szepes Gyula 

Művelődési Központ ezzel a film-
mel és az azt követő beszélge-
téssel szerette volna felhívni az 
emberek figyelmét erre a súlyos 
betegségre. 

Akik nem érintettek, nem tud-
ják, mennyire aktuális téma ez, 
hogyan nő évről évre a betegek 
száma, és mennyi nehézséggel 
kell szembenézniük a családta-
goknak. Ahogy a filmben elhang-
zik: az Alzheimer-kóros betegek 
úgy halnak meg, hogy még élnek 

– sorra tűnnek el az emlékeik, az 
identitásuk, végül a jelenük és a 
jövőjük. A kór gyógyíthatatlan, 
kezelhetetlen és visszafordítha-
tatlan, ezért a betegek egyetlen 
gyógyszergyártó vállalatnak sem 
hoznak hasznot. Ezzel szembe-
sülni mind a betegnek, mind a 
rokonoknak hatalmas tragédia. 
Többek közt erre világít rá a do-
kumentumfilm, amelynek egyik 
legmegrázóbb pillanata, amikor 
az egyik szereplő, Péter elmeséli, 
hogy kísérelt meg öngyilkossá-
got, mert nem akart így tovább 
élni. Elhatározta, hogy felköti 
magát a saját fészerében, ám 
mire kiért, elfelejtette, miért vitte 
magával a kötelet. 

A helyzet akár komikus is 

lehetne, de nem az. Ez egy élet 
tragédiája, olyan tragédia, ami 
egyre több embert sújt, mint azt 
Kollár Istvántól, a film rendező-
jétől megtudtuk. Kollár István 
a filmet követő beszélgetésen 
vett részt, nekem viszont még a 
vetítés előtt sikerült beszélget-
nem vele. 

„A demencia egy tünetcsoport. 
Okozhatja mérgezés (például 
alkoholizmus, drog), az agyállo-
mány fizikai sérülése (baleset), 

illetve érrendszeri probléma (ez a 
vaszkuláris demencia). Korábban 
ez utóbbi volt a leggyakoribb de-
menciális betegség, de az utóbbi 
években egyre több degeneratív 
demenciális betegségről beszél-
hetünk, ez a negyedik csoport. 
Ide tartozik az Alzheimer-kór is” 
– mondta István. 

Az Alzheimer „a központi 
idegrendszer jellegzetes klinikai 
és patológiai elváltozásaival, 
idegsejtpusztulással járó beteg-
sége” – olvashatjuk a különféle 
egészségügyi honlapokon. István 
ezt úgy fogalmazta meg: egy 
bizonyos fehérje az agy bizo-
nyos területein lerakódik. Hogy 
hány ember szenved ebben a 
betegségben, arra nincs pontos 
statisztika, óvatos becslések 
szerint Magyarországon 250 ezer 
demens beteg van, 80 százalé-
kuk alzheimeres, de István hallott 
már 500-800 ezres becslést is 
szakemberektől. Természetesen 
ennél jóval több embert érint 
áttételesen ez a betegség, hiszen 
a családok életét is teljesen meg-
változtatja. 

„Azt is tudni kell, hogy 5-10 év 
alatt megduplázódik az alzheime-
res betegek száma a világon. En-
nek okát már vizsgálják, teóriák is 
vannak rá. De jelenleg egy dolog 
tűnik bizonyosnak: nem tudjuk, 
mi okozza, így azt sem tudjuk, 
mivel előzzük meg.” 

A rendező még egy aggasztó 
dologra rávilágított: ez nem a 70 
felettiek, hanem egyre inkább a 
60-asok betegsége. 

Sokan azt hisszük, ha „kar-
bantartjuk” az agyunkat – sok 
keresztrejtvényt fejtünk, memó-
riajátékokat játszunk, verseket 
tanulunk, olvasunk – az segít az 
Alzheimer-kór megelőzésében, 
de ez sajnos nem így van. „Ez ak-
kor jó, ha az ember egészséges, 
és ahogy a testét, úgy az agyát 
is kordában szeretné tartani. 
De ez a demenciális betegségek 
ellen nem használ semmit. Ha az 
Alzheimer jön, akkor jön. Agatha 
Christie például rengeteget hasz-
nálta az agyát, mégis Alzheimer-
kórban halt meg” – jegyezte meg 

István, aki megnyugtatott afelől: 
ha a mindennapok rohanásában 
kiesik a fejünkből egy-két teendő, 
az még nem demencia. „Amíg 
tudjuk, hogy valamit elfelej-
tettünk, addig nem vagyunk 
betegek. A demens betegek 
beteszik a hűtőbe a zoknit, aztán 
nem értik, ki és miért tette oda. 
Megbeszélünk egy találkozót, 
és egyáltalán nem emlékeznek 
rá. És ilyenkor nem szórakoznak 
velük, hanem tényleg elfelejtet-
ték. Amikor ott állunk a boltban, 
azon tanakodva, mi is az a fontos 
dolog, amit nem tettünk be a 
kosárba, nem demencia.”

Az Alzheimer nem egy bájos, 
felejtős betegség. Súlyos fizikai 
romlással jár, és éberkóma-szerű 
állapotba torkollik. Magyarorszá-
gon nagyon keveset beszélnek 
róla. Ezért is született meg ez a 
dokumentumfilm, és tartanak 

hozzá kapcsolódó rendezvé-
nyeket, ahol lehet kérdezni. Aki 
többet szeretne tudni róla, láto-
gasson majd el az érdi Demencia 
kávézóba. Ez nem hely, hanem 
egy rendezvénysorozat neve, 
ami ősszel kezdődik a Szepes 
szervezésében. A pontos részle-
tekről lapunk is beszámol majd.  
És hogy miért fontos, hogy minél 
többet tudjunk a demenciáról? 
István így fogalmazta meg: „Ne 
várjuk a sült galambot, nem lesz 
gyógyszer, egyhamar nem jön 
külső megoldás. Az Alzheimer 
itt lesz, itt van. Mire hatvanöt 
éves leszek, minden harmadik 
idős ember demens lesz. Ami 
hatalmas szám. Ezzel nézzünk 
szembe, készüljünk fel. Ismerjük 
meg a betegség fázisait, mert a 
tudatosság egy kicsit könnyít a 
feldolgozásban.”

Ádám Katalin

F E L E D É S

Élőhalottak

tettem, amit helyesnek láttam”– 
mesélte az özvegy. 

Döntése olyan szürke zóná-
ra mutat rá, ami nagyon sok, 
a hamvasztás mellett döntő 
gyászolót érinthet. Vannak, akik 
szerettük utolsó kívánságának 
eleget téve nem temetőben, 
templomban vagy otthon 
helyeznék el az urnát, hanem er-
dőben, folyóvízben szórnák szét 
tartalmát. A szórást az adott 
természeti terület tulajdonosa 
is jóvá kell hagyja (a cikkünkben 
bemutatott esetben a Közép-
Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 
a kompetens), de ezzel nincs 
mindenki tisztában, és nem is 
feltétlenül tudja, kihez kellene 
fordulnia. 

Az urnát törvény szerint 
kilencven napon belül kell 
átvennie valamelyik hozzátarto-
zónak, aki nyilatkozatában azt is 
vállalja, hogy a hamvakat méltó 

körülmények között, mások 
számára látogathatóan tárolja. 
Azt azonban később már senki 
nem ellenőrzi, mi történik a 

maradványokkal. A kérdés, és a 
hamvak elhelyezésének módja 
élesen megosztja az embereket: 
jellemző, hogy már az parázs 

kommentvitát robbantott ki az 
érdi facebook-csoportban, ami-
kor az ófalusi emlékhelyről, az 
oda visszajárókról érdeklődtünk. 
Volt, aki amellett kardoskodott, 
hogy a hamvakat tilos a folyóba 
szórni, hiába próbálták megy-
győzni az ellenkezőjéről. 

A haláltól vagy betegségtől 
való félelem, a babonás hit 
magában is visszariaszthatja a 
turistákat a Duna-parti sétány-
tól. Ugyanakkor érdemes tudni: 
az ezer fokon hevített emberi 
hamuban semmilyen káros vagy 
fertőző anyag nem marad, és 
kis mennyisége miatt a folyó 
élővilágára sem jelent veszélyt. 
Ami pedig a halálfélelmet 
illeti? Üljünk le a Duna- parton, 
figyeljük a lassú sodrást. A Nagy 
Folyam egyszer minket is elvisz 
oda, ahonnan mindannyian 
érkeztünk.

Kling József – Koncz Tamás

Az Alzheimer-kórról kevés szó esik Magyarországon, 
pedig egyre több embert érint, már a 60-as korosz-
tályt is. Erről a gyógyíthatatlan, kezelhetetlen és 
visszafordíthatatlan betegségről mutattak be egy 
szívszorító dokumentumfilmet a Szepesben. Kollár 
Istvánnal, a film rendezőjével beszélgettünk.
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Hétéves lett az Életfa Csoport. 
A születésnap alkalmából most 
nem kapnak, hanem adnak 
ajándékot, méghozzá az egész 
városnak.

„Együtt növünk nagyra” – ez az életfás 
családok jelmondata. Érthetjük ezt a lassan 
felcseperedő, kacifántos (azaz sajátos 
nevelési igényű) gyerekekre, de magára a 
csoportra is, amely hét évvel ezelőtt, 2015. 
szeptember 23-án alakult, pár lelkes szülő 
együttműködésével. Ma már ötszáz tagja 
van a facebook-csoportjuknak, és 2016 óta 
egyesületi formában működnek. Sikerült 
találniuk – bérelniük – egy olyan helyiséget 
is, ahol terápiás foglalkozásokat, közösségi 
alkalmakat rendezhetnek, és megvaló-
sították régi álmukat: napközi fejlesztő 
csoportot indítottak, amelynek keretében 
idén már hat súlyosan, halmozottan sérült 
gyermek kap hétköznap délelőttönként 
személyre szóló fejlesztést, együttműköd-
ve az Érdi Tankerülettel (a pedagógusok a 
Móra iskolából járnak ki a gyerekekhez) és 
az önkormányzattal, amely a bérleti díjat 
fizeti. A rezsiköltség most, a drasztikus 
energiaár-emelkedéssel növekedni fog, de 
– ahogy Ömböli Ágnes, az egyesület elnöke 
elmondta – szerencsére nem olyan nagy-
mértékben, mint más civil szervezeteknél, 
ahol a gáz ára veszélyezteti a fennmaradá-
sukat. „Nálunk ez még nem égető problé-
ma: lesz növekedés, de bízunk benne, hogy 
a forrásaink és a támogatások segítségével 
ezt meg tudjuk oldani” – mondta Ági. Ő 
és az egyesület többi tagja mindenképp 
szeretnék fenntartani azt a fejlesztő napkö-
zit, aminek létrejöttét annyi évi tervező- és 
szervezőmunka előzte meg.

Délelőtt a Vackorban

A napközi berendezése olyan, hogy meg-
felel a kacifántos gyerekek igényeinek, 
ráadásul itt egy gyermekre egy pedagó-
gus jut, így az együttes munka mellett az 
egyéni fejlesztésre is van lehetőség. Ott-
jártunkkor épp ráhangolódtak a délelőtti 
foglalkozásra a gyerekek: a pedagógusok 

ölében ülve figyelték a zenét, majd mind-
egyikük megmutatta egy-egy plüssfigura 
segítségével, hogy napos vagy esős idő 
van-e. Ez a kis játék szemlátomás tetszett 
a gyerekeknek, akik mosolyogva nyúltak 
a napocska után. 

„Hogy ez a napközi van, az nagyon 
nagy könnyebbség a szülőknek. A súlyo-
san sérült gyermekek napi huszonnégy 
órás felügyeletet igényelnek. Azzal, hogy 
négy órát a Vackor csoportban töltenek, 
felszabadul az édesanya délelőttje, mun-
kát vállalhat, intézheti a háztartást, jut 
ideje saját magára. Másrészt a gyerekek 

itt ingyen megkapják azokat a fejlesz-
téseket, amelyekért egyébként súlyos 
pénzeket kellene fizetniük a családoknak. 
És nem mellesleg így, hogy napi négy órát 
egy intézményben van a gyermekünk, 
az az érzésünk, hogy az átlagos anyukák 
életét éljük” – mondta Ági, aki maga is 
egy halmozottan sérült kislányt nevel. 
Így, hogy Noncsi a délelőttöket a Vackor-
ban tölti, Áginak jut ideje az egyesülettel 
kapcsolatos teendőkre. 

Márpedig ezekből egyre több van, 
hiszen az egyesület sok szolgáltatást 
nyújt az érdi és környékbeli családoknak: 
fejlesztést és terápiát, közösségi progra-
mokat, napközbeni felügyeletet, valamint 
tanácsadást. 

Idén is indulnak a Civil Liciten

„Zene-, kutya- és víziterápiát tartunk, 
részben a délelőtti napközi, részben 
külön délutáni foglalkozások keretében. 
Hogy ez utóbbiak se kerüljenek pénzbe a 
családoknak, több pályázaton is indulunk, 
és évek óta részt veszünk az érdi Civil 
Liciten is, ez utóbbiból fedezzük például 
a kutyaterápiát. Idén is megkapjuk a no-
vembert; az életfás anyukák már készül-
nek a kézműves termékekkel. Nyáron 
több alkalommal főztünk szappant, sokan 
horgolunk, kézimunkázunk, van olyan 
tagunk, aki igényes és szép táskákat 
készít, lesznek életfás bögrék és egyéb 

ajándéktárgyak is. Ezeket mind felajánljuk 
a licitre” – tette hozzá Ági.

Amellett, hogy a gyerekeknek szer-
veznek terápiás foglalkozásokat, családi 
programokat és kifejezetten szülőknek 
szóló tréningeket is terveznek. Most 
fut például pályázati forrásból egy fotós 
tanfolyamuk, és szeretnének pszichológiai 
tanácsadást is tartani, ennek költségeit 
a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet finanszírozza, ha nyernek. Emellett 
kirándulásokat, piknikeket szerveznek, Mi-
kulás-ünnepséget és a nehéz helyzetben 
lévő családokat segítő karácsonyi akciót 
tartanak évről évre, amennyire ezt a jár-
ványhelyzet engedi. Vannak olyan tagjaik 
is, akik személyesen nem, de az interneten 
ismerkednek, kérnek tanácsot, orvost, 
iskolát, óvodát, fejlesztő szakembereket 
keresnek. „Van tizenkét olyan anyukánk, 
akik mentorszülőként segítik a hozzánk 
fordulókat. Mindegyikük egy-egy problé-
mára, élethelyzetre specializálódott. Van 
például értelmi és mozgássérülteket, au-
tista, ADHD-s gyereket nevelő mentorunk. 
Ők térítésmentesen segítenek a hozzánk 
fordulóknak. Természetesen rengeteg 
szakemberrel is kapcsolatban állunk, ők 
is nagyban hozzájárulnak a tanácsadói 
tevékenységünkhöz” – hangsúlyozta Ági, 
aki több életfás szülővel azon munkálko-
dik, hogy az egyesület, illetve a kacifántos 
családok élete könnyebb legyen.

Vigyél haza egy követ!

„Tizenöt család alkotja a »kemény ma-
got« – mondja Ági. – Mi ugyanolyan szülők 
vagyunk, mint a többiek, azaz sérült 
gyermeket nevelünk. Barátnők és egyben 
kollégák vagyunk, de persze ettől még 
kihívást jelent, hogyan illesszük össze 
a szervezőmunkát a családdal. Hét éve 
együtt tevékenykedünk, és nagyon jól 
vesszük az akadályokat. Ez a támogatóink-
nak, a helyi közösségnek és a városnak is 
köszönhető. Szeretnénk visszaadni ebből 
a sok törödésből valamit. Október 24-én 
hetven festett követ szeretnénk kihelyezni 
a városban, idézetekkel, illetve a csoport 
nevével. Ezeket a köveket bárki hazaviheti. 
Annyi negatív, szomorú, nyomasztó dolog 
történik most a világban, szeretnénk ezzel 
a gesztussal egy kis vidámságot, örömet 
csempészni a mindennapokba.”

Ádám Katalin

Csemetéből nagy lombú fa

Meghalt Szalay Jenő,  
a legendás érdi  
testnevelőtanár
82 évesen elment mindenki Jenő bácsija. A szomorú hírt 
többek között a polgármester is megosztotta közösségi 
oldalán, melyben megemlékezett Szalay hosszú életút-
járól is. Mint írta, Jenő bá’ – ahogy tanítványai is hívták – 
1964-ben, ifjú pedagógusként került a még szintén fiatal érdi gimnáziumba, és nagy 
lelkesedéssel kezdte diákjait a sport szeretetére nevelni. „Olyannyira belopta magát 
tanítványai szívébe, hogy sokan miatta kezdtek komolyan sportolni, mégpedig atleti-
zálni, ami a Tanár úr kedvence volt” – fogalmazott Csőzik László.

Szalay Jenő vezetésével Pest megye egyik legerősebb atlétikai utánpótlásbázisává 
vált a gimnázium atlétikai szakosztálya, amelynek versenyzői országosan is kiváló 
eredményeket értek el a korosztályos versenyeken.

Gyurcsa Zsuzsa például 1968-ban országos ifjúsági csúcsot ért el magasugrásban, ő 
volt 1920 óta az első olyan érdi nevelésű sportoló, aki bekerült Magyarország ifjúsági 
válogatottjába, és részt vehetett az akkor igen nívósnak számító Ifjúsági Barátság 
Versenyen Berlinben.

Az elhivatott pedagógus összességében majd’ ötven éven keresztül edzette, 
nevelte az érdi sportolókat, akik hírét vitték iskolájuknak, városuknak. Munkásságát 
2000-ben Érd város sportdíjával ismerte el az önkormányzat, idén júniusban pedig 
róla nevezték el a Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokát. Emlékét így a csar-
nok, és persze tanítványai is megőrzik majd.

erdmost.hu

15 éves az Ága-Boga

A több mint 160 érdi családot összefogó 
csoport, Érd legnagyobb civil szervezete 
fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte 
a Simonpuszta Élményparkban.

Az ünnepséget Csőzik László polgár-
mester nyitotta meg, köszöntőjében 
hangsúlyozta: 

„Őszintén csodálom, nagyra becsülöm 
azokat, akik egy szakajtónyi gyereket 
vállalnak”.

A polgármester szerint főként a nagy-
családos egyesületnek köszönhető, hogy 
Érd családbarát közösséggé vált, idén pe-
dig az Ága-Boga lett a város legzöldebb 

civil szervezete is. Az egyesület rendsze-
resen kiveszi részét a város megtisztításá-
ból: tavaly például a Fundoklia-völgyben, 
a Kolozsvári és Zólyomi utcában szedett 
össze 170 köbméter szemetet, majd ősz-
szel kitakarította a Hegyaljai és Zapánszki 
utcák térségét.

Az Ága-Boga emellett gondol a nélkülö-
ző nagycsaládosokra is: tanszert, élelmi-
szert, ruhát gyűjtenek a rászorulóknak, és 
helyi táborokat szerveznek, hogy minden 
kicsi megismerhesse a város nevezetes-
ségeit.

erdmost.hu
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ÖTÖDIK HELYEN AZ ÉRDI 
MOTORVERSENYZŐ

Először indult Kovács Ferenc 
Richárd azon a pécsi pályán, 
amelyen a Full-Gas-Ipone 
Magyarország Nyílt Nemzeti 
Endurocross Bajnokság és Kupa 
5. fordulóját rendezték.

Az érdi motorversenyző az 
ifjúsági mezőny 65 ccm-es me-
zőnyében mérette meg magát. 
A számára ismeretlen pálya 
nem könnyítette meg a helyze-
tét, ennek ellenére igyekezett 
kihozni magából a legjobb 
eredményt.

„Ez az év az ismerkedésről 
szól. Kategóriát is váltottam, a 
mostani helyszínt sem ismer-
tem korábbról. Ennek ellenére 
úgy érzem, rengeteg pozitív ta-
pasztalattal és sok új élménnyel 
gazdagodtam” – nyilatkozta 
Kovács Richárd Ferenc.

Az endurocross bajnoki 
sorozatban még két állomás 
lesz idén: a mezőny Piliscséven 
és Királyválasztón csap össze a 
végső helyezésekért.

VILÁGKUPÁT NYERT  
KRAJNYÁK ZSUZSANNA 

Aranyérmes lett Krajnyák Zsu-
zsanna az olaszországi Pisában 
rendezett kerekesszékes vívó-
világkupa versenyen. A Magyar 
Paralimpiai Bizottság beszámo-
lója szerint Krajnyák Zsuzsanna 
az „A” sérültségi kategória tőr 
viadalában remek versenyzéssel 
jutott fináléba, ahol egy másik 
magyarral, a Törekvés SE-ben 
csapattárs Hajmási Évával került 
szembe.

Az érdi vívó akarata érvénye-
sült jobban az aranycsatában, 
amelyet 15-10-re nyert meg. 
Ugyanakkor a Hajmási Éva, Kraj-
nyák Zsuzsanna, Veres Amarilla, 
dr. Mező Boglárka összetételű 
női párbajtőrcsapat is aranyére-
mért küzdhetett, miután a grúz 
és olasz riválisaikon is átvere-
kedték magukat.

Sajnos a magyar hölgyek a 
lengyelek elleni döntőt sérülés 
miatt nem tudták végigvinni, így 
második helyezéssel fejezték be 
a versenyszámot.

„Kicsit izgultam, milyen lesz 
pástra lépni egy év szünet 
után, de szerencsémre egy-
ből visszajött az a jóérzés az 
első asszóm után, amit meg is 
nyertem. Fizikálisan még nem 
vagyok százszázalékos, a kettő-
be jutásért nagyon elfáradtam, 
de a döntőre volt időm össze-
szedni magam. Pisában sokszor 
jártam, így nem volt ismeretlen 
a helyszín. A kezemet nagyon 
féltettem, de szerencsére nem 
lett baj. Párbajtőrben hamarabb 
elfáradtam, és sajnos nem jutot-
tam a nyolcba, de nem voltam 
elkeseredve, mert másnap a 
csapatot nagyon jól éreztem, 
és jól is vívtam” – értékelt a 
világkupa-győztes Krajnyák 
Zsuzsanna.

KETTŐS GYŐZELEMMEL 
DÖNTŐS A WILDCATS

Idegenben győzte le két-
szer is a Budapest Red Wolves 
együttesét az Érd Baseball és 
Softball Egyesület NB I-es soft-
ballcsapata. Az Érd Wildcats a 
kettős győzelemmel bejutott a 
bajnoki döntőbe.

A Vadmacskák a főváros-
ban rendezett két találkozón 
parádés teljesítményt nyújtot-
tak, hiszen lényegében egyik 
mérkőzésen sem hagytak esélyt 
a házigazdának, hiszen előbb 
25–5-re, aztán 19–2-re ütötték 
ki vendéglátójukat, és a kettős 
győzelemmel bejutottak az NB I 
döntőjébe.

„Nagyon büszke vagyok az 
egész csapatra! Sokat dolgoz-
tak a szezon során, aminek 
most láthatjuk az eredményét. 
A döntőbe jutás hétvégéjén 
megmutatták a játékosok, 
milyen karakterek, mennyire 
tudnak küzdeni a célért” – ér-
tékelt Alex Lemieux, a Wildcats 
edzője.

NEMZETKÖZI BASEBALL-
TORNA LESZ ÉRDEN

Az Érd Baseball és Softball 
Egyesület a Mecset utcai pályán 
rendezi október második hét-
végéjén az U13-as és az U16-os 
korosztályok viadalát, amin hat 
ország nyolc klubja képvisel-
teti magát. Az 5. Nemzetközi 
Utánpótlás Tornán a fiatalab-
baknál, az U13-as korosztályban 
a házigazda Érd Indians és Érd 
Giants mellett a szerb Novi 
Sad (Újvidék), a szlovák Trnava 
Angels és Apollo Bratislava, az 
ukrán Darnitsya Tigers, a horvát 
Varazdin Vindija és a lengyel 
Centaury Warszawa vesz részt.

Az U16-osoknál is hasonló a 

mezőny összetétele, azzal a 
különbséggel, hogy itt csak az 
Érd Giants indul a szervező klub 
együttesei közül, az Indians 
helyére pedig a Budapest Reds 
nevezett, valamint a szerb Novi 
Sad helyett a Debrecen Tigers 
indul.

A csoportmérkőzéseket októ-
ber 7-én, pénteken és október 
8-án, szombaton 8.30 és 18 óra

között bonyolítják le, míg któ-
ber 9-én, vasárnap 8.30 és 14.30 
között a helyosztókat rendezik.

Rövidpálya
Pecsuvácz Péter szakírónk ezen a héten is ösz-
szegyűjtötte az aktuális, érdi csapatokat és ver-
senyzőket érintő sporteseményeket. Ezúttal 
enduro cross, vívás, bőséges baseball és softball, 
birkózás, illetve foci kerül terítékre.

(1
5/
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22

)

„Életreszóló élmény volt” – 
summázta röviden a csapat 
amerikai túráját Illés Márk, az 
Érdi Baseball és Softball Egyesü-
let NB II-es játékosa. 

„A legtöbb játékosnak egye-
dülálló volt megtapasztalni az 
amerikai sportok kultúráját és a 
baseball körüli őrületet” – tette 
hozzá az egyesület főtitkára, Il-
lés Péter az Érd FM 101.3 Playoff 
című műsorában.

Mint kifejtették, nemcsak 
betekintést nyertek a baseball 
őshazájának miliőjébe, hanem 
profi körülmények között 
edzettek is. „Kicsit úgy érez-
tük magunkat, mintha a Real 
Madrid valamelyik fiókcsapata 
edzőtáborba utazott volna egy 
nagyon komoly edzőközpont-
ba. Olyan körülmények vettek 
minket körül, amilyenekről 
baseball szintjén Magyaror-
szágon nem is álmodhattunk 
volna” – tette hozzá Illés Péter, 
kitérve arra is, hogy az amerikai 
túrának hosszú előzménye van, 
hiszen eredetileg már 2020-ban 
szerettek volna kiutazni, amit a 
koronavírus-járvány keresztül-
húzott. Az Ohióból származó 
Terry Lingenhoel klubelnöknek 
köszönhetően a Keresztény 

Sportolók Egyesületének közre-
működésével sikerült megszer-
vezni a tíznapos amerikai túrát, 
melyen ezúttal tíz 14 és 17 év 
közötti játékos mellett két edző 
vett részt. „Az volt a célunk, 
hogy ezt a kultúrát megtapasz-
taljuk és hazahozzuk” – húzta 
alá Illés Péter. „Összességében 
ez egy nyaralásféleség volt, 
de az edzőtáborrész is eléggé 
meg volt nyomva” – mondta 
a seattle-i túráról Illés Márk, 
megjegyezve, délelőttönként 
sokat gyakorolták az ütéseket 
egy olyan létesítményben, 
amilyenről álmodni sem mer 
egy átlagos magyar játékos, 
míg délutánonként egy helyi 
csapattal közösen edzettek 
és játszottak mérkőzéseket. 
„Sokat akartunk bizonyítani 
és fejlődni is, szerintem utóbbi 
mindenképp összejött, mert 
még most is látványos, hogy 
mindenki mennyivel jobban 
játszik” – vonta le az edzőtábor 
tapasztalatait Illés Márk, megje-
gyezve, a túra a motivációjukon 
is sokat segített. De kitértek 
arra is, szeretnének a jövőben 
újra hasonló túrákat szervezni, 
és hagyományt teremteni az 
amerikai edzőtáborokkal.

Amerikából  
jöttünk
Az egyesült államokbeli Seattle-ben vett részt tíz-
napos edzőtáborban az Érdi Baseball és Softball 
Egyesület tíz játékosa, akik megtapasztalhatták, 
milyen „őrület” övezi a sportágat annak őshazá-
jában. A túráról Illés Péter főtitkár és az NB II-es 
csapat játékosa, Illés Márk adott élménybeszá-
molót az Érd FM 101.3 Playoff című műsorában.
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Sűrű napok voltak az Érdi 
Spartacus háza táján, a spor-
tolók három versenyen is részt 
vettek.

A legidősebbek az U23-as országos baj-
nokságon küzdöttek a bajnoki címekért, 
és a Végh testvérek ezúttal is mindenkit 
maguk mögé utasítottak súlycsoport-
jukban. Richárd szabadfogás 97 kg-ban, 
Artúr kötöttfogás 130 kg-ban bizonyult 
legjobbnak. Buzás Patrik szintén szabad-
fogásban, 79 kg-ban csak a döntőben 
talált legyőzőre, így a dobogó második 
fokára állhatott fel. Berta Mike kötött-
fogás 72 kg-ban, Baljer Roxána a nők 
között 65 kg-ban lett ötödik helyezett.  

A serdülő korosztály számára is 
elindult a versenyszezon, méghozzá 
Hajdúszoboszlón, az idei évi kötött-
fogású diákolimpiai döntő keretében, 
ahol az azonos súlycsoportba tartozó 
versenyzőknek többször is farkasszemet 

kellett nézniük egymással a szőnyegen, 
csapattársukat ütve el ezzel a továbbju-
tás lehetőségétől. Végül Jakab Dániel 75 
kg-ban, Szenicza Nimród 52 kg-ban lett 
harmadik. Utóbbi kategóriában Naran-
csik Bence ötödik helyen fejezte be a 
versenyt. 

A legfiatalabbak az ESMTK otthoná-
ban szervezett gyermekgálán próbálhat-
ták ki magukat. A lelkes kis birkózók két 
ezüst- és hét bronzéremmel térhettek 
haza a versenyről.

Kemény ellenfelet fogadott újabb hétközi 
hazai bajnokiján az Érdi VSE, amely a hete-
dik helyezett Kelen SC-t látta vendégül az 
Ercsi úti Sporttelepen. A házigazda számá-
ra nem indult jól a mérkőzés, hiszen Fülöp 
Noel már néhány perc után megsérült, az 
emberelőnyt pedig veszélyes helyzetekkel 
próbálta meg kihasználni a vendégcsapat, 
de előbb Kertész Ferenc védett, majd Pal-
lagi Botond blokkolta a Kelen kísérletét.

Igaz, a túloldalon egy bal oldali akció 
végén Pintér Nikola is közel állt a gólhoz, 
de lövése csak a kapufát találta el.

Az egyre inkább domináló érdiek 
fölénye a 31. percben érett góllá, ami-
kor Pallagi Botond bal oldali szögletét a 
középen érkező Gubacsi Zoltán sodorta a 
kapuba (1–0).

Sőt, még a szünet előtt sikerült megdup-
lázni az érdi előnyt, amikor Göblyös Dániel 
beadását a kapu előtt érkező Farkas Bálint 
szépen kezelte le és passzolta Köcse Ben-
ce kapujába (2–0).

Bár a második félidőben kissé alábbha-
gyott a csapatok lendülete, a 63. percben 
mégis sikerült növelni az érdi előnyt, 
amikor Kürti Zsolt cselezett a jobb szélről 
befelé, majd 18 méterről, ballal lőtt a Kelen 
kapujának bal alsó sarkába (3–0). Bő tíz 
perccel később Kürti megduplázhatta vol-
na saját góljainak számát, de távoli lövése 
a blokkról a keresztlécen csattant. 

A hajrában az egyre inkább minden 

mindegy alapon támadó Kelen SC ugyan 
nem okozott veszélyt Kertész Ferenc 
kapujára, ellenben a túloldalon a hazaiak 
több gyors ellentámadást is vezettek, de 
az állás már nem változott, így az Érdi VSE 
idei hetedik győzelmét aratta, és heted-
szer nem kapott gólt.

„A hétközi mérkőzésektől mindig tartok 
egy kicsit, mert eddig nem jöttünk ki jól 
belőlük, de most úgy érzem, a srácok any-
nyit adtak ki magukból, amennyi feltétle-
nül szükséges volt a győzelemhez. Külön 
öröm számomra, hogy ismét kapott gól 
nélkül hoztuk le a meccset, és ebben élen 
járunk a bajnokságban” – értékelt Ebedli 
Zoltán.

„Úgy látom, minket jobban megfogott 
ez a hétközi mérkőzés, mint az Érdet. Tes-
kándon voltunk, ahová sokat utaztunk, ke-
mény mérkőzést játszottunk egy nagyon 
mély pályán, ami sokat kivett belőlünk, ez 
látszódott is” – értékelt Bordán Csaba, a 
Kelen SC vezetőedzője.

Forrás: Érdi VSE

S P O R T H Í R E K

A hetedik győzelem
Idei hetedik bajnoki győzelmét aratta az NB III Nyugati csoport-
jának 10. fordulójában az Érdi VSE, amely Gubacsi Zoltán, Farkas 
Bálint és Kürti Zsolt góljaival győzte le 3–0-ra a Kelen SC-t, ráadá-
sul Kertész Ferenc hetedik kapott gól nélküli mérkőzését hozta 
le az érdi kapuban.

EZEN A HÉTEN, OKTÓBER 8-ÁN  
AZ ALÁBBI UTCÁKBÓL VISZIK EL A ZÖLDHULLADÉKOT:

Két bajnoki cím  
és további tizenegy érem  
a birkózóktól

EREDMÉNYEK
Pagonyi Gergely II. hely
Posztobányi Dominik II. hely
Kovács Tamara III. hely
Vajna Nóra III. hely
Nagy Nimród III. hely
Szilágyi Kornél III. hely
Szilágyi Dávid III. hely 
Sugó Kristóf III. hely 
Ujlaky Dániel III. hely

Lapzártánkkor érkezett: Hiába a vendé-
gek óriási mezőnyfölénye és lényegében 
egykapuzása, október 2-án az Érdi VSE em-
berelőnyben 1–0-s vereséget szenvedett a 
sereghajtó Zsámbéki SK otthonában az NB 
III Nyugati csoportjának 11. fordulójában.

Arany J. u. Bagoly köz Bagoly u. Báthory I. u. Berzsenyi D. u. Bethlen G. u. Bíbic u.

Bíró u. Bölömbika u. Cankó u. Cinke u. Csalogány u. Csér u Csíz u. Csóka u.

Damjanich J. u. Daru u. Deák F. u. Délibáb u. Díjnok u. Dobó I. u. Ellenőr u.

Elnök u. Előadó u. Elöljáró u. Emil u. Ercsi út Erkel F. u. Eszperantó tér

Fácán köz Fácán u. Fecske u. Fehérvári út Feketesas u. Ferenc u. Fogoly u.

Fülemüle u. Fürj u. Gábor u. Gárdonyi G. u. Gellért u. Gém u. Gépíró u.

Gereben u. Gergely u. Géza u. Gólya u. Gyakornok u. György u. Győző köz

Gyula u. Haris u. Harkály u. Hattyú u. Héja u. Hírnők u. Hivatalnok u.

Holló tér Holló u. Huba u. Hunor u. Hunyadi J. u. Imre u. Intéző u.

Írnok u. István u. János u. Jegyző u. Jenő u. Jókai u. József tér

Kakukk u. Kálmán u. Kanári u. Kánya u. Károly u. Kelemen u. Kende u.

Képviselő u. Keselyű u. Keve u. Kócsag u. Kond u. Koppány u. Kossuth L. u.

Könyvelő u. Könyves K. u. László u. Liszt F. u. Lóránd u. Madách I. u. Martinovics I. u.

Mátyás K. u. Mérnök u. Mikes K. u. Miklós u. Mikszáth K. u. Munkácsi M. u. Nagy L. u.

Orvos u. Ölyv u. Pacsirta u. Pál u. Papagáj u. Páva u. Pelikán u.

Péter u. Petőfi S. u. Pintyőke u. Rákóczi F. u. Riminyáki út Ruca u. Sándor u.

Sárgarigó u. Sas u. Seregély u. Sirály u. Sólyom u. Stiglic u. Szajkó u.

Szalonka u. Szárcsa u. Szarka u. Szent István út Szent László tér Taksony u. Tanár u.

Tanácsos u. Technik u. Tervező u. Thököly I. u. Tisztviselő u. Titkár u. Tolmács u.

Tollnok u. Tompa u. Tó u. Töhötöm u. Tudós u. Turul u. Túzok u.

Ügyész u. Ügyvivő u. Vadkacsa u. Vadlúd u. Varjú u. Velencei út Vércse u.

Vince u. Vöcsök u. Vörösmarty M. u. Zámori u. Zoltán u. Zrínyi M. u. Zsolt u.
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-
gyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (196/2022)

ALBÉRLET
TETŐTÉRI KÜLÖN BEJÁRATÚ SZO-
BA, közös fürdő- és konyhahasználat-
tal, kulturált egyedülálló személynek 
kiadó. Bérleti díj 45000+ rezsi. Tel.: 
06/70 409 3839  (212/B/2022)

BÚTOROZOTT SZOBA KIADÓ 1 FŐ 
RÉSZÉRE. Tel.: 06/70 220 18-59 (208/2022)

KIADÓ KÜLÖN BEJÁRATÚ ÖSSZ-
KOMFORTOS 48 M2-ES SZUTERÉN 
(előtér, nappali, konyha, fürdő, wc, 1 
hálószoba, két ember részére. Bérleti 
díj 90 000 + rezsi. Tel.: 06/70 409 3839
 (212/A/2022)

ÁLLÁS
20 ÉVE MŰKÖDŐ ÉRDI SZÉKHELYŰ 
BURKOLÓ CÉG SEGÉDMUNKÁST 
FELVESZ hosszú távra azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/30/256 6053 (213/A/2022)

ÉRDI CÉG KERES FŐÁLLÁSÚ NEM 
DOHÁNYZÓ MUNKATÁRSAT. Előírás: 
tűzvédelmi és munkavédelmi előadó 
középfokú végzettség, "B" kategóriás 
jogosítvány. Fényképes jelentkezése-
ket az erdimunkavedelem@gmail.com 
e-mail címre várjuk. (213/B/2022)

SZOLGÁLTATÁS
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
TRABANTOT, SIMSONT, FORDOT és 
más régi autót, motort vennék.  
Tel.: 06/30 729 8751  (211/2022)

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)

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 
HÁZHOZ MEGYEK.  
Tel: 0630/200-6008 (194/2022)

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

FOGYÓKÚRA ÉS DOHÁNYZÁSLE-
SZOKTATÁS ÚJSZERŰEN, természet-
gyógyász segítségével.  
Telefon: 06/20 976 33 54,  
www.termeszetgyogyaszdiosd.hu
 (182/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 
vásárolok készpénzért kis és nagy 
hanglemzeket, műsoros kazettákat. 
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      
 (31/2/2022)

MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK 
ZSOLNAY, HERENDI TÁRGYAKAT 
és mindennemű porcelánt, teljeskörű 
hagyatékot, festményeket, ezüsttár-
gyakat, Singer varrógépet, órákat, 
pénzérméket.  
Szabó József, 06/30 195 1351 (210/2022)

RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK felvá-
sárlása azonnali készpénzfizetéssel, 
ingatlan kiürítéssel együtt.  
Tel.: 06/20 525 12 11 (209/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838
(9/2022)
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Ha örökbe fogadná a képen látható 
kutyusokat, vegye fel a kapcsolatot 
az alapítvány munkatársaival.
Telefon: 06/30 276 6071 
vagy 06/30 910 6987, 
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. 

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

Random
Kedves, közepes testű, ember-
centrikus kan kutyus, 1 év körüli. 
Mozgékony, energikus kutyus, ezért 
aktív gazdinak ajánljuk. Ivartalanítva 
fogadható örökbe.

Szultána
6 év körüli, közepes termetű keverék, 
ivartalanított szuka. Embercentrikus, 
vidám kutyus. Elsősorban egyedüli 
kedvenc szeretne lenni, de kan kutyák-
kal általában kijön.

GAZDIKERESŐ

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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

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

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

Október 4. (kedd) és október 5 (szerda) 9.00 
3-1-2 meridiántorna

Október 5-én, szerdán Gyaloglóklub. 
09.15 – Séta a Beliczay-szigeten  
(kb. 5,1 km) – találkozó a Termálfürdő előtt, 
érkezés ugyanoda vissza

Október 6-án (csütörtök) 10.00
Senior gerincjóga

A torna célja a test egészségének helyre-
állítása, annak megőrzése, elsősorban a 
tartóizmok megerősítésével. Könnyű, ülő 
vagy álló helyzetben végzett gyakorlatok-
ból, relaxációból és légzőgyakorlatokból áll, 
melyet idősek is biztonsággal végezhetnek.

Október 6-án (csütörtök) 14.00
Az evangélikus egyház

Egyházak városunkban  
– ismerjük meg a helyi felekezeteket! 
Rendhagyó előadássorozatunk keretében 
megismerhetik az egyes egyházak történe-
tét, sajátosságait és bepillantást nyerhetnek 
a helyi felekezetek életébe is.

FÖLDRAJZI MÚZEUM 
Érd, Budai út 4, 2030 

(06 23) 363 036

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

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.  

Tel.:06 23 365 470

Október 3-9. 
Országos Könyvtári Napok:
– Megbocsátás Hete – minden részlegünk-
ben elengedjük az esetleges késedelmi 
díjakat

– Zsákbamacska játék  
– minden részlegünkben
– Mesés játékok a Gyermekkönyvtárban
– Kiállítás Polgár Ági agyagvirágaiból
–  Online játékok a honlapunkon és facebook 

oldalunkon

Október 5. 17 óra
Felnőttkönyvtár:
Interaktív előadás az ügyfélkapuról
Előadó: Magyar Gergely – a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
képviseletében

Október 19. 17 óra
Felnőttkönyvtár:
Pergel Antal Vitézek és szamurájok c. köny-
vének bemutatója

Október 25. 16:00-17:30
Gyerekkönyvtár:

Október 26. 12 óra
Őszi családi kézműves délután
Előzetes regisztrációt kérünk!
Parkvárosi Fiókkönyvtár: Radnóti útja Bortól 
Abdáig, Előadó: Tóth Péter Lóránt

Október 26. 10 óra
Gyermekkönyvtár: A három kecskegida – 
Bölöni Réka bábelőadása

ÉRDI GALÉRIA 
2030 Érd, Alsó utca 2.  

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

Plasztikus Geometria
Serényi H. Zsigmond Munkácsy-díjas festő-
művész kiállítását láthatják.
Megtekinthető október 22-ig.

H O L ?  M I T ?  M I K O R ?
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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
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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 lénye-

ges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyé-

nek, 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 Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú 

szociális alapvég-
zettség, közösségi 
szociális munkás vagy 
felsőfokú egész-
ségügyi végzettség 
mentálhigiénés 
végzettséggel, visel-
kedéselemző, pszi-
chológus, bővebben 
a 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 2. sz. 
melléklete alapján,

• Magyar állampol-
gárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, cselek-

vőképesség. 
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, 
iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi 
bizonyítvány, hozzá-
járulási nyilatkozat 
a személyes adatok 
pályázati eljárással 
összefüggő kezelé-
séhez. 

• Nyilatkozat, amely 
szerint a pályázó nem 
áll cselekvőképessé-
get érintő gondnok-
ság alatt. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
Ű2022. 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 meg-
hallgatáson 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.

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.

TÁJÉKOZTATÁS A BURSA HUNGARICA  
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI  

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRÓL 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2022.(IX. 28) számú határozata alapján 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatait meghirdeti a 
2023. évre vonatkozóan. Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok az Érden lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az Érden lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű, 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek jelentkezhetnek; akik a 2023/2024. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 

Az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 

határideje: 2022. november 3. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva mellékletekkel együtt, kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A benyújtás módjai: 

Személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza fsz. Érd, 
Alsó u. 3.) vagy postai úton Polgármesteri Hivatal, Humán-szolgáltatási Főosztály 
(2031 Érd, Pf.: 31.) címre történő megküldéssel. 

A részletes pályázati kiírások és a kötelező mellékletek letölthetőek a következő el-
érhetőségen: www.erd.hu/Közérdekű információk/Pályázatok/Tanulmányi ösztöndíj 
pályázatok/Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022 

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 

Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

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. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátandó feladatok: - Önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása a hatályos 
jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.
- Szerződések (adásvételi, csere, bérleti stb.) szerkesztése. 
- Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése. 
- Telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Kisajátítási feladatok előkészítése, versenytárgyalások árlicit lebonyolítása. 
- Nyilvántartások vezetése, adminisztrációs feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat rendel-
kezései az irányadók. 

                        
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Jogász, vagy okleveles igazgatás 

szervező végzettség, vagy köz-
gazdász végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jogi vagy közigazgatási szak-

vizsga
• Informatikai ismeretek
• Adatvédelmi ismeretek
• Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegoldá-

si képesség, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 

terhelhetőség, stressz tűrés.  
• A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
• 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz 

• iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra 

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

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

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022.10.24.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.10.15.

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

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.10.23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022.10.03.

Érdi Újság -
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022.10.03.

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

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

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-54/2022. feltüntetni szíveskedjen.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést,- a gyer-
mekek 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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő 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
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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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