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RAJZPÁLYÁZAT 6-16 ÉVES GYEREKEK RÉSZÉRE
Tervezz járművet a Mikulásnak! Legyen szupergyors, szuper biztonságos és szuper
környezetbarát! Rajzold le és küldd el nekünk!
Beküldési határidő: 2022. 12. 05.
RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Érd legégetőbb
problémái

Megújuló
játszóterek
CIKKÜNK A 3. OLDALON

CIKKÜNK A 6. OLDALON

Az aszfalt program
se áll le

November 30-ig
jelentkezhet

CIKKÜNK A 2. OLDALON

CIKKÜNK A 3. OLDALON

A siker kulcsa
Az érdi rendőrök új szemlélettel és módszerekkel vették fel a harcot a környéken garázdálkodó csoportokkal szemben.
CIKKÜNK A 7–8. OLDALON

HIRDETÉS

Igényeljen
ingyen
LED-izzókat!
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BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Igényeljen INGYEN LED-izzókat!
November 30-ig jelentkezhet az önkormányzat LED-csereprogramjára
Október közepén indult az érdi önkormányzat kezdeményezése, miszerint ingyen juthatnak
LED-égőkhöz azok a lakosok, akik kitöltenek egy rövid regisztrációs űrlapot. Mivel már csak 8 nap
van hátra az akcióból, megkerestük László Ferencet, az önkormányzat kommunikációs vezetőjét, számoljon be az eddigi tapasztalatokról. László Ferenc elmondta, ez különösen hasznos
program az energia-, illetve rezsiválság idején, hiszen LED-lámpák használatával
rengeteg pénzt lehet spórolni. Emiatt aztán hatalmas az érdeklődés, idáig közel
ezren jelentkeztek, és reméli, ez a szám november végéig megduplázódik.
Az energiatakarékos izzókat a regisztráció november 30-ai lezárulta után két
helyszínen – a Városházán, a Budai út 8. szám alatt és Parkvárosban, az új Parkvárosi
Közösségi Házban, az Interspar parkolójával szemben – osztják majd ki.

Addig is a programra a QR-kód
leolvasásával elérhető linken
lehet még jelentkezni:

A László Ferenccel készült interjú
teljes verzióját a QR-kód leolvasása után tudják meghallgatni:

Új rendelet a közterületek tisztántartására
Gondot okoznak egyes kereszteződéseknél a
magánházak kertjéből kinőtt ágak, amelyek
eltakarják a közlekedési táblákat – jelezte az
önkormányzatnak sok közlekedő – és az út
szélén, főleg a vízelvezető árkok mentén a
magasra nőtt cserjéktől nehéz belátni az utat.
Mivel városunk rendbentartása közös érdek,
a közgyűlés az ingatlanok és közterületek
tisztán tartásáról új rendeletet szavazott
meg.
A balesetveszély elkerülése érdekében a
város közterületeket gondozó munkásai Érd
930 utcájában folyamatos küzdelmet folytatnak a burjánzó növényzettel, de mindenhova
nem érnek oda. Ezért a november 15-től
hatályos helyi jogszabály szerint:
a járda és az úttest fölé nyúló vagy oda
növő ágak, bokrok és sövények megfelelő

nyeséséről az ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia;
közterületi légvezetékek,
kábelek alá kizárólag alacsonyra növő, gömb alakú lombkoronával bíró fafajta ültethető;
közterületen az útkereszteződésektől számított 5 méteren
belül sövény, cserje és bokor
nem telepíthető a biztonságos
beláthatóság biztosítása érdekében;
mindenki köteles a kerítésén kívüli, melletti
közterületre ültetett növényzetet gondozni,
nyesni. Amennyiben járda vagy útkereszteződés van az ingatlan mellett, úgy kell a
növényzetet rendben tartani, hogy a
gyalogút és a kereszteződés belátható
legyen.

Bezárták
a 2-es postát
A Magyar Posta az energiafelhasználás csökkentése érdekében ideiglenesen 366 posta működését
szünetelteti 210 településen. Sajnos a bezárás
az Érd Fehérvári út 63. szám alatti postafiókot is
érinti: november 11-én bizonytalan időre bezárt. Az
Angyalka u. 1/a alatti címen az 1. számú fiók várja az
ügyfeleket.
A Magyar Posta ígérete szerint azokon a településeken, ahol több szolgáltatóhely működik, a
fennmaradó szolgáltatóhelyek megemelt kapacitással, több ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják az
ügyfeleket.

Eddig a helyi rendelet méterben
határozta meg, hogy az ingatlan
szélétől, kerítésétől számolva
meddig kell a tulajdonosnak,
bérlőnek rendben tartania a
közterületet. Ezt a közgyűlés
úgy módosította, hogy az
ingatlan használójának kell
gondoznia az ingatlan előtti,
melletti közterületet egészen
az úttestig.
Az önkormányzat továbbra is rendben
tartja közterületeink java részét (évente több
száz hektárnyi területet kaszál, rengeteg utcában gallyaz), a fentiekben részletezett feladatok elvégzése azonban mostantól a lakosság
dolga lesz, saját biztonsága érdekében.
erdmost.hu

KÖZMEGHALLGATÁS
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54.
§ alapján a 18/2022. (I. 27.) határozatában
foglaltakra figyelemmel, 2022. november
24-én (csütörtökön) 18:00 órától közmeghallgatást tart.
Helyszín:
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó utca 3.
A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

ÚTHENGER

Folytatódnak
a játszótér-felújítások
azt írja: „Tudom, sokan meg fogják kérdezni, mi lesz a Bem téri ovival. Mint korábban már beszámoltam róla, terveink
szerint – ha az időjárás nem szól közbe –
ebben a hónapban elindulnak a munkálatok. Mivel alig van szabadon felhasználható pénz az önkormányzat kasszájában,
készek voltunk még banki fejlesztési

FOTÓK: BALOGH ALEX

A Bóbita és a József téri után most a
Bodzafa téri került sorra: a közterületfenntartó intézmény munkatársai a
napokban közel 80 négyzetméteren cserélték a játszóteret biztonságossá tevő
gumitéglát. A játszótér új csúszdatornyos hintaállvánnyal és mérleghintával is
gazdagodott, amit a gyerekek rövidesen
birtokba vehetnek.
A Bodzafa térivel párhuzamosan zajlik
a Kutyavári ovi játszóudvarának rendbetétele, ahol szinte minden játszóesz-

közt lecseréltek. Új a 2 hintaállvány,
a tornyos csúszdavár, a két tornyos
csúszdavár görgős híddal, a 2 homokozó-napvitorla, és a kötélpiramis.
Az alsó udvaron tereprendezést végeznek, majd az egészet újrafűvesítik.
Csőzik László facebook posztjában

hitelt is felvenni, csakhogy előteremtsük
a szükséges forrást. A csúszásban az is
közrejátszott, hogy az nem egyszerű felújítás, ott komoly csapadékvíz-elvezetési
problémáink vannak, de többféle szakmai
terv is készült arra vonatkozóan, hogyan
lehet ezeket megoldani.”
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Az aszfaltprogram
se áll le
Száraz időben a por, esős időben
a sár nehezítette meg a Fraknói
utcán keresztül közlekedők életét. Hos�szú évtizedek után majd’ egy kilométer
hosszan végre leaszfaltozták a
Fraknói utcát. A felújítás a Szigetvári utcától egészen a Csúcs
utcáig tartó szakaszt érinti.
Csőzik László polgármester a
folyamatban lévő munkálatok
kapcsán elmondta, a kivitelezés
a Drégelyi utca azon szakaszát
is érinti, amely szervesen kapcsolódik a Fraknói utcához,
így innen már a Sóskúti utat és a Szovátai utat is normális
körülmények között lehet majd megközelíteni.
Az önkormányzat a szűkös anyagi lehetőségek miatt
nem tud abban az ütemben haladni az útfelújítással, ahogy
azt a lakossági igények diktálják. A város legutóbb a kieső
iparűzési adó kompenzációjaként 777 millió forintot kapott
az államtól, ebből költenek most 200 milliót útépítésre, így
a Fraknói mellett más helyszínen is várható aszfaltozás.
Az érdligeti Zagyva utcában már el is kezdték a munkálatokat. A megmaradt összegből a Parkvárosi Köznevelési
Centrum környékén található rövidebb útszakaszok kapnak
burkolatot, ezzel is segítve a környéken közlekedők életét.
Csőzik László sikeresnek értékelte az elmúlt időszakot,
hiszen a pandémia, az elvonások és a most tapasztalható
gazdasági nehézségek ellenére is jó ütemben haladnak az
aszfaltozási programmal, így ebben a ciklusban már közel
ötven utca kapott szilárd burkolatot.
erdmost.hu
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KÖZÉRDEKŰ

AZ ÉRD, VADLÚD UTCAI CSOMÓPONTJÁNAK KÖRFORGALMÚ ÁTÉPÍTÉSE

Nagyszabású beruházás indul jövő év
első felében Érden
Kezdetét veszi ugyanis a város egyik
legbalesetveszélyesebb kereszteződésének rekonstrukciója, amelynek része lesz
a Vadlúd utca elején egy körforgalom
kialakítása. A beruházás a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg,
905 687 937 forint európai uniós támogatás segítségével, teljes mértékben vissza
nem térítendő támogatásból.
A projekt megvalósítása során a Vadlúd
utca (Érd-Tárnok) – Zámori út (Érd-Tárnok) –
Sóskúti út (Érd-Tárnok) – Rákóczi út (Tárnok)
keresztezésében körforgalmú csomópont
építését tervezi a konzorcium. A körforgalmú csomópont várhatóan idegen területek
megvásárlásával válik megépíthetővé.
Folyamatban van a pályázat keretén belül
az érvényes előírásoknak, szabványoknak
megfelelő körforgalmú csomópont tervezése, valamint a szakági tervdokumentációk
készítése éppúgy, mint a szükséges területigény kimutatás, esetleges ingatlanvásárlás
meghatározása, szabványos buszöböl és
megállóhely, hozzá vezető gyalogjárda,
megfelelő megvilágítás, csapadékvíz elveze-

tés, szükséges közműkiváltások tervezése.
A gyalogos közlekedési felületek akadálymentesen, taktilis jelek kiépítése mellett
valósulnak meg annak érdekében, hogy a
közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse.
A beruházás annak köszönhető, hogy
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be „Körforgalmú csomópont építése a Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton” címmel VEKOP-5.3.3-17-2017-00012 kódszámmal a

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden”
tárgyú pályázati kiírásra. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 31-én
támogatásra érdemesnek ítélte, majd 2018.
március 12-én alá is írták a Támogatási
Szerződést. A beruházás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (NIF) konzorciumban valósul meg. A pályázat keretén
belül a tervkészítés Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata feladata volt, amely alapján
a NIF eredményes kivitelezési közbeszerzési
eljárást bonyolított le.

(x)

Indul a Törökbálinti út fejlesztése
A Törökbálinti úton megkezdődött fejlesztések jövő évben folytatódnak a Szövő
utca-Felsővölgyi út közötti szakaszon. A kivitelezés során a Felsővölgyi úti kereszteződés biztonságosabbá tétele kiemelt feladata lesz kivitelezőnek. A beruházás a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 940 765 968 forint európai uniós
támogatás segítségével, teljes mértékben vissza nem térítendő támogatásból.
A projekt megvalósítása során a Törökbálinti
út (Érd) felújítása az Iparos út (Érd)-Szövő
utca (Érd) közötti útszakaszon, valamint a

Törökbálinti út (Érd)-Szövő utca (Érd) -Folyondár utca (Érd) keresztezésében jelzőlámpás kereszteződés kiépítését tervezi a
konzorcium. Az útvonal a NIF Zrt. által nemrégiben kivitelezett két M7-es csomóponti
projekt – Érd Iparos úti lehajtó, Törökbálint
M0 lehajtó – között helyezkedik el.
A beruházás annak köszönhető, hogy Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Az Érd, Iparos út - Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával” címmel
VEKOP-5.3.3-17-2017-00014 kódszámmal
a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden”
tárgyú pályázati kiírásra. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 31-én
támogatásra érdemesnek ítélte, majd 2018.

március 12-én alá is írták a Támogatási
Szerződést. A beruházás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (NIF) konzorciumban valósul meg. A pályázat keretén
belül a tervkészítés Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata feladata volt, amely alapján
a NIF eredményes kivitelezési közbeszerzési
eljárást bonyolított le.

(x)
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A teljes gyógyulásig vigyáznak ránk
Hamarosan megnyílik Érd első
mozgásszervi magánklinikája,
ahol a páciens teljes betegútját
szakemberek kísérik és teszik
könnyebbé, a gyógyulást pedig
gyorsabbá.
Amikor valamilyen mozgásszervi
panasszal orvoshoz megyünk,
rendszerint több vizsgálat vár ránk,
mire megkapjuk a diagnózist, és
elkezdődhet a gyógykezelés. Röntgen, MRI, CT, konzultációk, kontrollvizsgálatok és kezelések során
át jutunk el a gyógyulásig. Ezt nevezzük betegútnak. Akár a magán-,
akár az állami praxisban keresünk
orvost, előfordulnak felesleges
körök, zsákutcák, plusz vagy épp
kimaradt vizsgálatok, csúszó vagy
lemondott időpontok. Mindez
tetemes időveszteséggel, bosszúsággal,
és nem egyszer
kiadással is jár,
ráadásul nagyon
kimerítő. Az Érden
kapuit hamarosan
megnyitó Türkiz
Medical Center
a kiváló orvosi és
szakmai háttér mellett
Magyarországon egyedülálló szolgáltatással érkezik,
ez a betegút-menedzsment, ami
kiküszöböli ezt a problémát.
„Gyakran előfordul, hogy a
páciens nem tudja, panaszával
milyen szakorvoshoz kell fordulnia, milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetnie. Mi már ezen
a ponton is támogatjuk őt. Sőt,
ha a bejelentkezés során engedélyt kapunk a betegtől, a pontos
diagnózis felállításához szükséges
vizsgálatainak megszervezésével is
támogatjuk. Így az első szakorvosi
vizsgálatra teljesen kivizsgáltan
érkezhet, amivel − mondanom sem
kell − a kontrollvizsgálat díját máris
megspórolta. És még nincs vége,
sőt ez a része a személyes kedvencem: a teljes kivizsgálás folyama-

tát, beleértve a kiértékelésre szánt
szakorvosi konzultációt a Türkiz
Medical Centerben − igény szerint
− egyetlen napra időzítjük. Ezzel
akár 3 hetet nyerhetünk a betegnek
a magánellátásban tapasztalható
átlagos menetrendhez képest. Ezt
a szolgáltatásunkat kifejezetten
azon pácienseink számára hoztuk
létre, akik úgy érzik, a gyógyulásra szánt erőforrásaikat teljesen
elvonják az egyes vizsgálatok
időpontjának összehangolásával
járó nehézségek, a betegút különböző állomásain vagy azok közötti
várakozás frusztrációja, a munkaidejük, szabadidejük vagy akár a
szabadságnapjaik feláldozásával
járó stressz. Nem akarom folytatni
a sort, de a lista nagyon hosszú” −
mondta dr. Szökőcs András,
a Türkiz Medical Center
alapító idegsebész
szakorvosa.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi,
hogy a beteg
sokkal rövidebb
időre essen ki a
munkából, kevesebb stressz, idegeskedés és fájdalom
mellett tudjon gyógyulni.
A Türkiz Medical Center indulásakor az idegsebészet, az ortopédia és a mozgásszervi rehabilitáció
területén nyújt segítséget szakorvosi vizsgálatokkal és teljes körű
betegút menedzsmenttel. Hogy
az egyes szakrendelésekre milyen
panaszok, illetve tünetek esetén
várják a megoldásra vágyó pácienseket, elérhető a turkizmedical.hu/
nyitasi-kedvezmeny weboldalon. A
szakorvosi vizsgálatok és a mozgásszervi kezelések a Bajcsy-Zsilinszky út 99. szám alatti épületben
történnek, ami autóval és busszal
egyaránt könnyen megközelíthető, és elegendő parkolóhely áll a
páciensek rendelkezésére.
Szakorvosok, gyógytornász,
manuálterapeuta és gyógymasszőz

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

egyaránt elérhető december 2-ától
az intézményben. A szolgáltatások
folyamatos bővítésével rövidesen
újabb és újabb szakterület, illetve
a teljes fizioterápiás spektrum lesz
elérhető. A diagnózis felállításához
szükséges kiegészítő vizsgálatokat
széles körű szakmai partnerhálózatuknak köszönhetően a betegek
igényeinek figyelembevételével, a
lehető legrövidebb idő alatt végzik
el, hogy amilyen gyorsan lehet,
megkezdődhessen a gyógyítás,
gyógyulás.
A Türkiz Medical Center szakorvosai a rendelkezésre álló vizsgálati
eredmények alapján alkotnak diagnózist, mely minden esetben személyre szabott kezelést ír elő, amit
végig ő maga felügyel és szigorúan
követ. Szoros kapcsolatban van a
beteggel és a terapeutákkal, folyamatos köztük a kommunikáció. Ez
eredményesebbé teszi a kezelést,

és gyorsítja a gyógyulást, hiszen a
beteg bármely elakadásának tisztázásával nem kell várni a következő
személyes látogatásig, hanem akár
órákon belül megoldható.
A klinika távkonzultációt is kínál:
a beteg a rendelkezésére álló MRvagy CT-felvételt egy erre a célra
létrehozott segédlet útmutatásait
követve digitális formában eljuttathatja a klinika szakorvosainak,
melyet egy online videókonzultáció
keretein belül a szakorvos könnyen
érthető módon kiértékel a beteg
számára. A cél, hogy a konzultáció
végére a páciens tökéletesen megértse a CT- vagy MR-felvételeken
látható eltérések és a saját állapota
között fennálló ok-okozati összefüggéseket, hogy tudatos döntést
hozhasson egy adott kezelés, akár
egy javasolt műtét elfogadásával
kapcsolatban. Természetesen itt is
„csak” a döntés a betegé, a műtét
megszervezését a Türkiz Medical
Center elvégzi, hiszen széles körű
kapcsolati tőkével rendelkezik mind
az állami, mind a magán egészségügyi ellátásban.
„Az idegsebészeten és az
ortopédián belül le tudjuk fedni a
panasz kialakulásától a megoldásig a teljes kezelési spektrumot,
jelentsen ez akár műtétet, akár
konzervatív (nem műtéti) kezelést.
Bár hozzá kell tegyem, meggyőződésem szerint a műtét akkor éri
el leginkább a célját, ha előtte már
mindent elkövettünk, hogy elkerüljük azt!” − zárta szavait dr. Szökőcs
András.
(x)
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Élőlánc Érden

Háromszáz pedagógus, szülő és
diák alkotott élőláncot a Budai
úton november 18-án reggel a tanárok és ezzel együtt a gyerekek
méltóbb jövőjéért demonstrálva.
Az érdi iskolák, óvodák mellett a környék oktatási intézményei is képviseltették magukat
a főtéren: a Budai út és a környező utcák is
megteltek.
Az arra közlekedő autósok szolidarításuk
jeleként lassítottak, dudáltak.
„Szeretnénk kiállni a tanárainkért és a gyerekek jövőjéért. Nemcsak a béreken kellene
változtatni, hanem az oktatási rendszeren is.
Nagyon megterheli a tananyag mennyisége a
gyerekeket” – mondta egy édesanya.

„Amikor bejelentettem az osztályfőnökömnek, hogy tanárnak készülök, annyit mondott:
na, még egy éhező bölcsész. Volt azért pár
év, amikor úgy éreztük: valami azért alakul. Ez
akkor volt, amikor a fizetésünket a minibálbérhez kötötték. Ezt aztán eltörölték. A fizetésünk
lassan elvesztette a vásárlóértékét, a megnövekedett terhelés azonban megmaradt. Aki tanárnak készül, nézze végig a pedagógus egyetlen
napját” – ezt már Maróti Zsolt Viktor, a VMG
történelem és magyar szakos középiskolai tanára mondta, aki szintén részt vett az élőláncon.
Eljött Somfai István is, aki 44 évig tanított a
VMG-ben, amelynek három ízben igazgatója
is volt: „A feleségem és a fiam is pedagógus. A fiam imád tanítani. Doktori címmel
százhetvenezer forint a fizetése. Én 44 évig
tanítottam, a feleségem 36, a fiam 8 évig

járt a VMG-be, és már 8 éve tanár. Ha ös�szeadjuk, közel százéves kötődésünk van az
intézményhez. Nemcsak a családunk, illetve
VMG-s pedagógusok, hanem minden tanár és
diák nevében vagyok itt. Ez az elhanyagolás,
ez a megnyomorítás már rendszerszintű, amit
nehéz indulat nélkül elfogadni.”
Arra a kérdésre, látják-e értelmét az élőláncnak, a Bolyai iskola egyik pedagógusa úgy fogalmazott: „Nagyon bízunk az eredményben,
de többen kellene, hogy legyünk. Körülbelül
30 százalékunk csatlakozik, ami kevés. Van,
aki fél, van, aki nem foglalkozik vele vagy
értelmetlennek találja. A közvélemény lát minket, egyre többen állnak mellénk, de politikai
oldalról semmi változás nincs. Azért kitartunk.
Muszáj.”
Á.K.

Közös dolgaink
Melyek Érd legégetőbb problémái?
Hogyan szabályozzuk a parkolást, tartsuk
tisztán Érdet, javítsuk a közbiztonságot,
fejlesszük a tömegközlekedést? Hol vannak a városban illegális szemétlerakók?
Mit gondolnak az iparfejlesztésről, a parkosításról, a városban zajló és tervezett
beruházásokról?
Több tucat kérdésben várjuk ismét az érdi
polgárok véleményét!

Szánjon pár percet annak a kérdőívnek a kitöltésére, amely eredményei szerint készülő program a következő években alapjaiban határozza meg azokat a döntéseket, amiket a városvezetés és a közgyűlés hoz. Önkormányzatunk a Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatán dolgozik, amely városunk egyik legfontosabb környezetvédelmi-fejlesztési programja.
Olyan fontos témákat tartalmaz, mint az útépítések, a csapadékvíz-kezelés, az ipartelepítés, a
köztisztaság – ezekről mondhatnak most Önök véleményt!
Nem utolsó sorban a Települési Környezetvédelmi Program egy olyan projektlistát eredményez, amelyet a városvezetés az EU-s és az állami támogatásokra pályázva
maximálisan figyelembe fog venni, tehát érdemben befolyásolja, milyen
irányt vesz városunk fejlődése!
A kérdőívet a zold.erd.hu oldalon találja, vagy
a cikkünk melletti QR-kód segítségével töltheti be telefonján.

NYOMKERESŐ

Új szelek fújnak Érden. A tavaly kinevezett Nogula Tamás
rendőrkapitány és az idén
érkezett új bűnügyi osztályvezető, Horváth Róbert Zénó
őrnagy alapjaiban forgatták
fel a kapitányság életét. Új
szemlélettel és módszerekkel
vették fel a harcot a környéken garázdálkodó csoportokkal, és – legalábbis eddig úgy
tűnik – sikerrel.
Az Érd Most is foglalkozott azzal a bűncselekménnyel, amely még májusban történt: egy
idős asszonyt raboltak ki a lakásában. Fiatalok
szociális munkásnak adták ki magukat, és amíg
az asszonnyal beszélgettek, egyikük kipakolta
a házat. Később, augusztusban ugyanez megismétlődött. Ekkor már súlyosan bántalmazták is
a 90 éves nőt. A laikusok számára ez legfeljebb
szerencsétlen véletlennek tűnt, az érdi rendőrök azonban akkor már jóval előrébb jártak.
A kiérkező nyomozók már az első eset után
megadták a telefonszámukat az asszonynak
és a szomszédoknak is, hogy ha bármi fontos
eszükbe jut az üggyel kapcsolatban, azonnal
értesítsék őket. Az egyikük hetekkel az eset
után jelentkezett is. És a gépezet beindult.

Az új seprű seperni kezd
Horváth Róbert Zénó őrnagyot áprilisban
helyezték Érdre a Készenléti Rendőrség Kiemelt
Ügyeket Felderítő Főosztályáról. Ahogy az Érdi
Újságnak elmondta: Nogula kapitány úr hívására
jött. Tekinthette volna ezt visszalépésnek is a
nagy ügyek után, amelyek felderítésében közreműködött, de ő inkább kihívásnak fogta fel az új
helyet, és teljes erővel vetette magát a munkába. Az elmúlt húsz évben inkább felderítéssel
foglalkozott – a nemzetközi gépjárműkereskedelem volt a fő szakterülete – így aztán úgy
döntött, hogy ennek a tudásnak veszi hasznát
Érden. „Szeretném elmondani, hogy az érkezésem előtt is jó szakmai munka folyt Érden, de
hiányzott a kreativitás. A nyomozók sokszor az
esetek után kullogtak. A kapitány úrtól szabadkezet kaptunk, én pedig azt mondtam: kezdjünk
el a bűnözők fejével gondolkodni. Keressük
meg őket, térképezzük fel az egymással sokszor
rivalizáló csoportokat, az általuk használt
intézményrendszert – meséli Horváth őrnagy.
– Végigjártuk például a fémhulladék-kereskedőket, ahol a tolvajok leggyakrabban értékesítik a
lopott holmit. Emellett létrehoztunk egy felderítő csoportot négy olyan kollégából, akiknek a
helyismerete és szakmai tudása vitán felüli volt.
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A siker kulcsa: felderítés,
kreativitás, lelkesedés
Ők az úgynevezett parkvárosi banda lefülelésében is oroszlánrészt vállaltak. Nagyon fontos
szerepe van ebben a munkában a Közrendvédelmi Osztálynak, vagyis az egyenruhásoknak: ők
azok, akik ott vannak mindenhol, ők a szemünk
és fülünk.”
Annak, hogy az érdi rendőrök ma már élvezik
is, amit csinálnak, jó példája, hogy kitaláltak
egy képzési programot saját maguknak, és azt
végre is hajtják. Van az Érdi Kapitányságnak
egy gyorsreagálású csoportja, hivatalos nevén
Közrendvédelmi Bűnügyi Támogatói Csoport.
Néhány lelkes, jól képzett rendőrből áll, akik
sokszor szabadidejükben képzik egymást és
magukat. „Egy használaton kívüli épületet
alakítottunk át taktikai házzá. Itt gyakoroljuk
azokat a speciális taktikai mozgásokat, amelyek egy rajtaütés során nélkülözhetetlenek.
Így egyre kevesebb a váratlan helyzet, amire
nem voltunk felkészülve” – magyarázza Horváth őrnagy.

A parkvárosi banda lebuktatása
Néhány hónapja az érdi közösségi oldalakon
sokat foglalkoztak a „parkvárosi bandával”,
amelyik a Selmeci utcai lakópark környékén
tevékenykedett. Ez a betöréssorozat joggal
nyugtalanította az ott élőket. Hála az új
nyomozati stílusnak és a rendőrök kreativitásának, hamar kiderült, hogy nem egy,
hanem legalább két bűnözői csoportról van
szó. „A betörések zömmel ugyanarra a
sémára épültek: őrizetlen házakba mentek
be, szinte kizárólag hétvégén. Órát, ékszert,
egyéb értékeket vittek el. Később viszont egy
új mintázat is megjelent: hétköznap törtek be.
Ebből arra következtettünk, hogy felbukkant egy másik csoport is. Ekkor kezdtünk el figyelni egy kisebb társaságot:
15-18 évesek, néhányan helybeliek,
mások Pest megye más településeiről valók, többen közülük jól
szituált családokból. Mint kiderült,
a tippadó egy érdi anyuka volt.
Hála a jó felderítő munkának,
mindegyiket sikerült megtalálnunk. Ahhoz, hogy rájuk
Nogula Tamás
rendőrkapitány

akadjunk, kellett az újfajta szemlélet: sok
beszélgetés a helybeliekkel, néhány informátor
és titkos adatgyűjtés. És persze az is segített,
hogy mostanában egyre több házon van kamera” – teszi hozzá Horváth Róbert Zénó.
Ebben az ügyben a fentebb említett betörés
volt a fordulópont, amikor a 90 éves asszonyt
bántalmazták és rabolták ki. „A néni össze-vis�sza beszélt, előrehaladott kora miatt keverte
a közelmúlt és a régmúlt eseményeit. Nem
voltunk biztosak abban, hogy valóban kirabolták, de a csapat elkövette azt a hibát, hogy
másodszor is visszament hozzá. Lassan sikerült
összerakni a teljes képet. Fontos volt, hogy a
járőreink észrevették, hogy egy ismeretlen kocsi járkál a környéken, de a végén egy gyanús
telefonhívás buktatta le őket. A megfigyelt
társaságot ezután kapcsoltuk le: jelenleg hatan
vannak előzetesben.

Érezni a biztonságot
„Az embereket nem érdekli, hány felderített
bűncselekmény van a településén. Őket az
érdekli, hogy ha velük történik valami,
akkor a rendőrség képes-e megvédeni
őket. Ez a szubjektív biztonságérzet – mondja Horváth
őrnagy. - Hogy ezt elérjük,
kidolgoztunk egy három
lépcsős rendszert. Először
is minden rendelkezésünkre álló eszközzel
szét kell verni az ismert
bűnözői köröket. Ennek
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most a közepén tartunk. Fontos, hogy ha behozunk valakit, akkor olyat hozzunk be, akivel
szemben meg is vannak a bizonyítékaink. Fél
év alatt 23 ilyen figurát varrtunk be, közülük négyen lakásbetörők. A második lépcső: a hírszerzői pozícióink erősítése. Fontosak az emberektől érkező információk. Hogy azonnal jelentse
mindenki, ha gyanús mozgást lát a környékén.
Nemcsak a valódi bejelentésekre reagálunk, hanem folyamatosan figyeljük a közösségi média
helyi csoportjait is. A szubjektív biztonságérzet
harmadik lépcsője az, hogy igyekszünk folyamatosan reagálni az akkut feladatokra, akár a
kisebb bolti vagy háztartási lopásokra is. Jó jel,
hogy emelkedik a napi bejelentések száma: az

ZÉNÓ FUTÁSA

emberek ismét elkezdtek bízni a rendőrségben,
mi pedig igyekszünk helytállni.”

Ebédidőben is rendőrök
A kollégák csak „Zénó futásaként” mesélik
a következő esetet. Volt egy betörő-sejt a
híres-neves utcákban, régóta keresték a főkolompost. Kazánokat vittek el, szétbontották, és
színesfém lerakatokban adták el, ami értékes
volt benne. „Egy-egy betörés után körbejártuk
a környező fémhulladékosokat, rájöttünk, hogy
azért nem találunk semmit, mert alkatrészenként értékesítik a cuccot – meséli Horváth
Róbert. – Amikor ez történt, már tudtuk, kit

keresünk. Az elfogás napján ebédelni mentünk
ki a városba, hárman, civilben. A központban
pillantottuk meg a srácot. Hagytuk az ebédet a
fenébe, utána eredtünk. Észrevette, hogy követjük, futásnak eredt. Elkaptuk, megbilincseltük. Ha ezt megelőzően nem lett volna sikeres
a felderítő munka, és nem tudtuk volna, hogy
kit keresünk, hiába megyünk aznap ebédelni.

A pénzváltó betörő

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Szintén a felderítés és a csapatmunka gyümölcse volt annak a férfinak az elfogása, akit kábítószer-kereskedelem miatt kerestek. Ismerték,
tudtak róla sok mindent, de nem sikerült lebuktatni. Egy alkalommal valahol Magyarországon
ritkán váltott valutát is lopott, ez és persze
az aprólékos rendőri munka lett a veszte. A
rendőrök feltérképezték azokat a pénzváltókat, ahol ezt a különleges valutát váltják. Aztán
vártak türelemmel, hogy valamelyiknél felbukkanjon. Rajtaütöttünk, azóta is ül.”
Kövesdi Péter

GÁTLÁSTALAN CSALÓK
A csalók érdekeltségi hozzájárulás címén az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatra hivatkozva, a Pink IT Kft.
elnevezésű cég nevében alkalmanként akár több százezer
forint befizetését kérik az érdi ingatlantulajdonosoktól.
Erre a veszélyre közleményben hívta fel a figyelmet az Érd
és Térsége Víziközmű Kft., valamint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

A szolgáltatók tájékoztatása szerint az érdekeltségi hozzájárulás nyilvántartása, az esetleges hátralékról történő
tájékoztatás Érd Önkormányzatának a feladata, kizárólag a
hivatalon keresztül történik. Akitől mégis erre hivatkozva
próbálnak pénzt kicsalni, esetleg már a csalók áldozatául
esett, haladéktalanul jelentse a helyi rendőrségen, ahol
megteszik a szükséges intézkedéseket.

T ÁV O L A F R I K Á T Ó L
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Hemingway magyar orvosa

A Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület pályázatot hirdetett
az Év Kiállítása 2022 díjra, amelyen
a Magyar Földrajzi Múzeum is
indult a Kelet-Afrika csodavilágában című időszaki kiállításával.
A dr. Sáska László orvos-kutató
életét és munkásságát feldolgozó tárlat a legjobb három közé
került a négymillió forint alatti
kategóriában, és ha a díjat nem is,
az Év kiállítása 2022 jelöltje címet
elnyerte.
Ez az elismerés visszaigazolása annak a munkának, amelyet
a múzeumban végeztek. Sáska
László Afrika-kutató hagyatékát
ugyanis Kubassek János igazgató
juttatta Magyarországra még a
rendszerváltást megelőző években, és közel harmincöt évbe telt,
hogy a kiállítást megrendezhették
Leviczki Anita kurátor, Fekete-Mácsai Anetta múzeumpedagógus és
Puskás Katalin gyűjteménykezelő
munkájának köszönhetően.
„Balázs Dénes múzeumalapító 1967-ben ismerkedett meg
Tanzániában Sáska Lászlóval és
feleségével. Ez a kapcsolat volt a
kiindulópont” − mondta lapunknak Kubassek János, aki közel
húsz évvel később tagja lett annak
a Magyar Tudományos Afrika
Expedíciónak, amely Teleki Sámuel
nyomdokait kutatta. Ekkor került
ismét látókörébe Sáska László.
Az orvos akkor már nem élt, de a
felesége igen, a tanzániai Arushában. A fél év alatt, míg Kubassek
Kelet-Afrikában élt, többször is
találkozott Sáska László özvegyével, Mojzsis Máriával, vagy ahogy
mindenki szólította: Pipikével.
Királynői megjelenésű hölgy volt,
méltóságot sugárzott, emlékszik
vissza Kubassek. Arushai otthonuk mellett állt a kórház egy
kisebb műtővel, ahol Sáska László
gyógyította a betegeket, Pipike
pedig asszisztensként, ápolóként
dolgozott mellette.

FOTÓ: KUPCSIK DÓRA

Év kiállítása díjra jelölték a Földrajzi Múzeum Sáska László életét bemutató tárlatát. Ki volt Sáska
László, hogy került a hagyatéka Afrikából Érdre,
és hogyan tűntek el betege, Hemingway levelei?
Kubassek János tudja a választ.

Sáska László özvegye az akkoriban alapított Magyar Földrajzi Múzeumnak adományozta
férje hagyatékát. Kubassek János
mesélt a hazaszállítás nehézségeiről is: az anyagot csak hajón
lehetett hazajuttatni. Hónapokat
vett igénybe az út, de épségben
megérkezett minden a földrajz
tanszékre, onnan pedig Érdre.
A kiállításra mégis harmincöt
évig kellett várni, részben azért,
mert a múzeum sokáig helyhián�-

nyal küzdött, a tetőteret csak
2011-ben építették ki egy EU-s
pályázatnak köszönhetően.
Sajnos, voltak olyan tárgyak,
levelek, albumok, amelyektől
az özvegy nem szeretett volna
megválni. Ilyen volt a doktor és
Ernest Hemingway levelezése. Az
írót Sáska László kezelte maláriával. Fia, a szintén maláriás Patrick
életét is az orvos mentette meg.
Vagy kéttucat levél maradt fenn,
ezeket Kubassek anno olvasta is.
Pipike halála után azonban senki
nem foglalkozott a megmaradt
hagyatékkal. Dar-es-Salaamban
megszűnt a magyar nagykövetség,

az igazgató nem tudott kiutazni
Arushába, a fizetése nem tette
lehetővé, hogy megvegye a repülőjegyet. Másfél évtizeddel később
Cséke Zsolt, aki filmsorozatot
készített Sáska Lászlóról, ellátogatott a házhoz, ami akkor egy indiai
kereskedő tulajdonában volt. A
kereskedő elmondta, nem találtak
senkit, akihez eljuttathatták volna
a leveleket, egyéb dokumentumokat. Pár hónapig vártak, aztán tüzet raktak az udvaron, és mindent
elégettek.
Ádám Katalin
A kiállítás 2023. szeptemberig
látogatható

KI VOLT SÁSKA LÁSZLÓ?
A nagyenyedi születésű, később Isaszegen élő és praktizáló
orvos negyvenhárom évesen vágott neki Afrikának a feleségével. Orvosként a trópusi betegségek kutatása, szenvedélyes
vadászként pedig Afrika nagyvadjai vonzották a fekete földrészre. Többszöri költözés után végül a Meru vulkán lábánál,
Arushában állapodtak meg, ahol Sáska doktor a trópusi betegségekkel, a rák megelőzésével, de főként a malária gyógyításával foglalkozott. Orvosi és természettudományi közleményei angol, német és magyar szaklapokban
jelentek meg.
Új növény- és állatfajokat írt le, melyek az ő nevét viselik. Etnográfiai, antropológiai, botanikai és
zoológiai megfigyeléseinek egy részét Életem Afrika című könyvében közölte.
Életéről Cséke Zsolt készített hasonló címmel 17 részes filmsorozatot.
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F O R RÓ H O M O KO N
Az érdi Landi Gabriella az OVB Beach Girls tagjaként megnyerte a portugáliai női strandkézilabda Bajnokok Tornáját, és övé lett a legjobb védő
játékosnak járó különdíj is. Gabival a kezdetekről, no meg a munkás hétköznapokról beszélgettünk.

társai?
Levelező szakra járok, így csak a közösségi oldalakon gratuláltak.

A tanulás mellett hogy készült fel a

strandkézi világversenyre?
Nem az egyetemmel volt nehéz összeegyeztetni, hanem a teremkézivel, hiszen
mindennap edzünk, van, hogy kétszer
is. Így nem fér bele az, hogy napközben
kimenjünk a homokra egy kicsit mozogni.
De azért, amikor nem volt meccs, megoldottuk.
Mennyiben más a homokos pályán
edzeni, mint a teremben?
Nagyon más. Jól megerősít, mert a futás sokkal
nehezebb, mint a csarnokban.
Ráadásul nincs tető a versenyzők feje felett,
a homok forró vagy épp hideg…
Így van. Sokszor a nap úgy felmelegíti a talajt,
hogy alig lehet rálépni. Szerencsére a nagyobb
versenyeken öntözőrendszerrel locsolják fel a
pályát a meccsek között. És akkor is játszani kell,
amikor esik az eső. De ez sem állít meg.

(15/2022)

Mikor kezdett kézilabdázni?
Az ÉRD csapatában nevelkedtem, nyolcéves
korom óta kézilabdázom. Ez nálunk családi
hagyomány, apukám is kézizett fiatal korában,
a nővérem is ezt a sportot választotta. Már
pici koromban jártam az ÉRD meccseire. Most
nem saját színekben játszom, mert a csapatom
kölcsönadott a Szent István SE-nek.
Nem volt nehéz a váltás?
Jól érzem magam a Szent Istvánnál. Azért
döntöttünk így, mert több játéklehetőséghez
jutok. Az edzések mellett tanulok, a Testnevelési
Egyetem rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakára járok. Ez már a harmadik évem.
Szeretnék továbbmenni humánkineziológiára,
aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
Mit szóltak az elért sikereihez az évfolyam-

A nehézségek után beszéljünk a szépségekről is…
Nekem mentálisan nagyon sokat segít a
strandkézilabda, tudok belőle erőt meríteni,
és próbálom a tapasztalatokat, eredményeket
kamatoztatni a kézilabdában is. Jól kiegészíti
egymást a két sport.
Hogyan kezdett strandkézilabdázni?
Tizenkét éves koromban adódott a lehetőség,
hogy elmenjek egy kiválasztónapra, és ottragadtam. Évekig készültem a junior válogatottal
Törökszentmiklóson, és több világversenyen is
részt vettem velük. Miután kiöregedtem, behívtak a felnőtt válogatottba is.
Emlékszik még a kezdetekre?
Nagyon nehéz volt, mert gyerekként nem voltak
komolyabb versenyeink, csak az edzések. Erre
persze szükség volt, hiszen el kellett sajátítani
a kézilabdától eltérő szabályokat. Emlékszem,
először milyen nehéz volt futni a homokban.
Mégis magával ragadott. A mérkőzéseket
pedig nagyon vártam. Ez a kézilabdánál sincs
másképp, minden játékos a meccset várja, de a
strandkézilabdánál ez még inkább így van.
Miért? Ennyire mások a szabályok?
Igen. Egy meccs kétszer tíz perc, és ha az első
szettet az egyik csapat, a másodikat pedig az
ellenfél nyeri, szétlövésre kerül sor. A pontozás
is más.
Meddig lehet csinálni ezt a sportot?
Mint a teremkézilabdát. És én minél tovább
szeretném. Nagyon jó élményeim vannak, és az
elért sikerek sokat hozzátesznek az életemhez.
A sikereken kívül mit ad a sport egy fiatal
számára?
Alázatra tanít. És önismeretre. Amit a sportban
megtapasztalok, tanulok, azt az életem több
területén is tudom kamatoztatni. A kézilabda
nagyon sok mindent adott nekem, és csodálatos
érzés ott állni a dobogón, de a legfontosabbak
az emberi kapcsolatok, az, hogy csapatban
játszhatom.
Ádám Katalin

SPORTHÍREK

Nem tudtunk egyenlíteni
Az őszi szezon utolsó idegenbeli bajnoki mérkőzését vívta a Bicskei TC otthonában az Érdi VSE az NB
III Nyugati csoportjának 18.
fordulójában.

FOTÓ: ÉRDI VSE

A forduló előtt a tabella 12. helyén álló
házigazda kezdte jobban a mérkőzést a
hatodik helyezett ellen, hiszen a Bicskei
TC már a 8. percben megszerezte a
vezetést a házi gólkirály, Sóron Tibor
révén.

Az érdiek a 26. percben ugyan
Szabó Richárd góljával egyenlítettek,
a játékrész második felében viszont a
vendéglátó kétszer is bevette Kertész
Ferenc kapuját. Bár a 32. percben az
érdi kapus büntetőt hárított, a kipattanót Vékony Viktor pofozta az érdi

kapuba, aztán a szünet előtti percekben Sóron megszerezte 11. találatát a
mostani évadban.
Az első játékrészben hozzáállásban,
harciasságban és futómennyiségben
is alulmúlta önmagát a vendégcsapat,
de a szünetben sikerült rendet tenni a
fejekben, és a második félidőben bő tíz
perc elteltével, az 56. percben Szabó
Richárd második góljával sikerült
zárkózni.
A szünetben csereként beállt Pál
Szabolcs a 76. percben megkapta
második sárga lapját, az Érdi VSE pedig
emberhátrnányban már nem tudott
egyenlíteni, és utolsó őszi idegenbeli
bajnokiján 3–2-es vereséget szenvedett Bicskén.
„Jó erőkből álló Bicskétől kaptunk
ki, de sajnos egy félidőnyi előnyt
adtunk ellenfelünknek, mert az első 45
percben alulmúlta magát a csapat, nagyon gyengén játszottunk. A második
félidőre kicsit feljavultunk, de ez sajnos
kevés volt az egyenlítéshez. A hátralévő két mérkőzésre a mai meccs képe
alapján mindenben javulnunk kell, de
ha visszatérünk a múlt heti stabil játékunkhoz, már az nagy előrelépés lesz”
– fogalmazott Ebedli Zoltán.
Az Érdi VSE-re még két találkozó vár
a téli szünet előtt. Mindkettőt hazai
pályán vívja, hiszen előbb jövő vasárnap, november 27-én, 13 órától a Mol
Fehérvár FC II-t látja vendégül, majd
december 4-én a tavaszi szezonból
előrehozott mérkőzésen a Komárom
VSE-t fogadja az Ercsi úti Sporttelepen.
erdivse.hu

AZ ÉRDI CSAPATSPORTOK ELMÚLT KÉT HETÉNEK LEGFONTOSABB
EREDMÉNYEI EGY HELYEN
Kézilabda:
Női NB II Dél csoport, 6. forduló
Vecsés SE–Érd U22 24-25 (15-13)
Női U19 I. osztály, Nyugat
SZISE–Érd 31–22 (15–14)
Férfi Pest megyei I. osztály
Kőrösi KDSE-Treff 99–Százhalombattai KE
U23 49-31 (25-13)
Labdarúgás:
NB III Nyugati csoport, 17. forduló
Érdi VSE–Móri SE 3-0 (2-0)
Futsal:
Férfi NB II Nyugati csoport, 10. forduló
PTE-PEAC- B Build&Trade–Asterix Érd 4-0
(2-0)
Férfi NB II Nyugati csoport, 11. forduló
Asterix Érd–2F-BAU-Tolna-Mözs 4–5 (2–1)

Férfi NB III Pest megyei csoport, 7. forduló
WPC Meister-Érd-SZISE–Törökbálinti FC
11–8 (4–7)
Kosárlabda:
Férfi NB II Közép A csoport, 5. forduló
Gia Form-VMG DSE–Titán Farkasok 75-93
(17–21, 19-26, 18-28, 21-18)
Röplabda
Női U20 II. osztály, Nyugat
Delta RSE Érd–Emericus-BDSE 3–0 (10,
9, 13)
Delta RSE Érd–TRSE 0-3 (-11, -11, -16)
Jégkorong:
Férfi U18 B1 alapszakasz
UNI Győr-Nemak ETO HC–Kárpáti Farkasok
4-5 (0-2, 4-1, 0-2)
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KÖZÉRDEKŰ

APRÓHIRDETÉS

KIADÓ LAKÁS ÉRD KÖZPONTJÁBAN 60m2-es kétszobás lakás 2 havi
kaucióval. Tel.: +36/20 3287143(248/2022)

SZOLGÁLTATÁS
FESTŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁKAT
VÁLLALOK, rövid határidővel a legkisebb munkákra is hívhat bizalommal.
Tel: 06/30 453 4366(234/2022)
VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT: csap, szifon, WC-tartály, radiátor, elzáró szerelése. Fürdőszobák
teljeskörű felújítása burkolással.
Tel.: 06/70 642 7526(46/2022)

EGYÉB
TÜZELÉSRE ALKALMAS 2 M3 száraz
deszka, stafni, hulladék, puhafa
eladó. Tel.: 06/20 941 9591(239/2022)
BUDAKESZI KÜLTERÜLETÉN
SZŐLŐSKERTBE 2316 M2 szőlőművelési ágú szőlős földterület terméssel
együtt eladó. Ára: 600.000 Ft.
Tel.: 20/247 5043(218/B/2022)
DUNYHÁKAT, PÁRNÁKAT,
HASZNÁLT TOLLAT, mindenféle
hagyatékot magas áron vásárolunk.
Tel.: 06/20 420 2095(199/2022)

RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK felvásárlása azonnali készpénzfizetéssel,
ingatlan kiürítéssel együtt.
Tel.: 06/20 525 12 11(209/2022)
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK
egyedülálló személlyel. Részletek
személyesen. Tel.: 06/30 491 7863
(198/2022)

SZILVESZTER DISZNÓVÁGÁSSAL A
KENTAUR ÜDÜLŐFALUBAN! Dec.
30.-jan. 1. szállással, teljes panzióval.
Borkóstoló, korlátlan étel-, italfogyasztás. Élőzene, gálavacsora, éjféli
büfé, tűzijáték... 69.500 Ft/fő/programcsomag. Tel.: 06/30 989 97 54,
www.kentaurbalaton.hu(244/2022)
KASTÉLYOK,KÚRIÁK BERENDEZÉSÉRE KÜLFÖLDI, MAGAS ÁRON
várásárolok festményeket, Herendyt,
Zsolnayt, ezüst étkészletet, tárgyakat. Teljes hagyatékot vásárolok!
Tel: 06/70 653 1443(249/A/2022)
Lomtalanítást vállalok teljes kiürítéssel. Hívjanak bizalommal.
Tel.: 06/70 653 1454(249/B/2022)

(321/2020)

(247/2022)

(31/2/2022)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

(337/2021)

ALBÉRLET
KÖZPONTI HELYEN TALÁLHATÓ
KERTESHÁZBAN külön bejáratú,
mérőkkel ellátott lakás egyedülálló
hölgynek vagy gyermektelen párnak
kiadó. Tel.: 06/30 833 65 695 (241/2022)
ALBÉRLET KIADÓ egy vagy két
személy részére. Tel.: 06/20 947 69 16

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉKPÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat vásárolok. borbelyimre69@gmail.
com.
Tel.: 06/20 924 4123(26/4/2022)
GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE
vásárolok készpénzért kis és nagy
hanglemzeket, műsoros kazettákat.
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801

NON-STOP, GARANCIÁVAL,
BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ
Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény!

T: 0620-5858-838

(195/2022)

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

(9/2022)

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(7/2022)

(19/2022)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

(1/2022)

PÁ LYÁ Z AT

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 19.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. november 8-i
számában. A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti el,
vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon.

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523

adambutor.business.site

(6/2021)

ISKOLATITKÁR
munkakör betöltésére.

(2/2022)

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
06(23) 746-118
kozossegihaz@szepesmk.hu
KIÁLLÍTÁS:
A KÉK- tagok, Falusné Chrestels
Erzsébet, Szenczy Istvánné és
Révész Gábor önálló kiállítása. A
tárlat december 1-ig látogatható.
PROGRAM:
November 26-án 15:00 WMG
diákszínpadána előadása: Petőfi
a Pilvaxban
November 26-án 15:00 WMG diákszínpadána előadása: Petőfi a
Pilvaxban
November 27-én 15 órától Rác-Horvát nemzetiségi estet rendeznek
a Parkvárosi Közösségi Házban.
A belépés ingyenes. Információ:
06 30 374 66 03
RENDSZERES PROGRAMOK:
•Meridián torna
– kedd 8.00, péntek 14.00
•Gyerek-kuckó
– kedd, csütörtök 9:00
•Zumba Zsolttal
– kedd, csütörtök 18.30
•Senior torna
– szerda, péntek 8.30
•Kerekítő
– páros szerda 10.00, 10.45
•Szenior örömtánc – szerda 13:30
•Így tedd rá! – szerda 16:00
•Gerincjóga – csütörtök 10:00
•LEGO – csütörtök 15:00
•Kerámia – csütörtök 18:00
•Salsa – csütörtök 19:00
•Pamacsoló Pamacska
– péntek 10:00
•Pilates – péntek 15:00
•Rajz szakkör – péntek 16:00
•Gyerek jóga – péntek 16:00

SZEPES GYULA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu
A Szepes Gyula Művelődési
Központ „Idősen, aktívan Érden”
ingyenes idősügyi programsorozata az alábbi eseményekkel várja
az érdi 65 év felettieket:
Gyaloglóklubba invitáljuk a mozogni vágyó időseket. November
23-án, szerdán a Dobogó-hegyet
kerüli meg a séta a kb. 5,7 km-es
túra során. Találkozó 9.15-kor
a 733-as busz Ötvös utcai megállójában, érkezés az Esztergályos utcára. November 30-án a
vállalkozó szelleműek Sóskútról
Érdre gyalogolhatnak, találkozó
9.15-kor Sóskúton a Petőfi utcai
buszmegállóban, érkezés Érden
a Bem térre.
A Demencia Kávézó november
23-i találkozásán az érdi Szociális
Gondozó Központnak a demens
és időskori ellátás területén betöltött szerepéről és lehetőségeiről hallhatnak az érdeklődők 14
órai kezdettel a régi Parkvárosi
Közösségi Házban (Bajcsy-Zsilinszky út 204-206.)
November 24-én a Múzeumi
találkozások programsorozat
előadása az érdi járványokról
fog szólni, 13 órakor várjuk a
résztvevőket a Magyar Földrajzi
Múzeumban.
Mikor nevetett utoljára egy nagyot? November 28-án 14 órakor
a Parkvárosi Közösségi Házban
(Gépész utca 14.) Aranyosi
Ervinnel hahotajógázhatnak egy
jót, hiszen nincs a világon egészségesebb dolog egy szívből jövő,
kiadós nevetésnél.
Folytatódik az Egyházak városunkban – ismerjük meg a helyi
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felekezeteket! előadássorozat is.
December 1-jén 14 órai kezdettel
a MPE Késői Eső Gyülekezettel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Az Érdi Idősek Akadémiája is az
adventre hangolódik. December
5-én 15 órakor „Időutazás a karácsony körül” címmel hallgathatnak meg érdekes és olykor
meglepő előadást a karácsonyi
ünnepkörről a Parkvárosi Közösségi Házban.
A Parkvárosi Közösségi Házban
(Gépész utca 14.) 3-1-2 meridiántornával (kedd 8.00 és
péntek 14.00), a régi Parkvárosi
Közösségi Házban (Bajcsy-Zsilinszky út 204-206.) pedig senior
gerincjógával (csütörtök 10.00)
várjuk az érdeklődőket.
December 19-én, 20-án és 21-én
14 órai kezdettel a NemDeBár
Együttes ünnepi koncertjével
várjuk a 60 év felettieket az
Idősek karácsonyára a Parkvárosi Közösségi Házba. Az
előadásokon való részvételhez a
kiválasztott időpontra előzetes jegyigénylés szükséges a
helyszínen.

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI
KÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.:06 23 365 470
November 22. kedd 16:00-17:30 óra
Gyermekkönyvtár:
Családi délután: Színek
Előzetes regisztrációt kérünk!

November 28. hétfő 18 óra
Parkvárosi Fiókkönyvtár:
Olvasó-olvasó találkozó felnőtteknek

HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér

10.00 Délelőtt
Ölvedi Rékával
16.00 – Délután
Bálint Lászlóval
18.00 Memories

10.00 Délelőtt
Ölvedi Rékával
16.00 – Délután
Bálint Lászlóval
18.00 Memories

20.00 Jazzpresszó
21.00 Sztárportré

20.00 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism.
PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Urbán Szabolccsal, Ölvedi
Rékával és Gárdos Attilával.

– Napi Dj mix két órában

KEDD
06.00 Bundáskenyér

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Urbán Szabolccsal, Ölvedi
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt
Ölvedi Rékával
16.00 – Délután
Bálint Lászlóval
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 Urbán Szabolccsal, Ölvedi
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt
Ölvedi Rékával
16.00 – Délután
Bálint Lászlóval
18.00 Memories

– Napi Dj mix két órában

20.00 Rockbarlang
Gidófalvi Attilával

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Urbán Szabolccsal,
Ölvedi Rékával és Gárdos Attilával.

– Napi Dj mix két órában

Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli
műsora Urbán Szabolccsal,
Ölvedi Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt
Ölvedi Rékával
14.00 Majdnem szombat,
pláne délután
Balogh-Esperes Ákossal
18.00 Memories
– Napi Dj mix két órában

20.00 Play Off

– Az ÉrdFM 101.3 sporműsora
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.
22:00 Média1 podcast
Szalay Dániellel
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 Média1 podcast
Szalay Dániellel

SZERKESZTETTE: SZETEI ZSOLT

PROGRAMAJÁNLÓ
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA
HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI
TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

TEL.: 06 30 2000 890; E-MAIL: MACSOTAY.POLGARORSEG@GMAIL. COM
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Főosztály
Költségvetési és Gazdálkodási Osztály

OSZTÁLYVEZETŐ

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. pont

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

PÁ LYÁ Z ATOT H I R DE T
Szociális Gondozó Központ - Érd / Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. december 31.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent
az Érdi Újság 2022. november 1-i számában.
A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti el,
vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon.

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

Érd MJV Önkormányzata költségvetési rendeletének megalkotásában, módosításaiban, zárszámadási rendelet elkészítésében való részvétel,
Kincstári adatszolgáltatások elkészítésében, ellenőrzésében
való részvétel,
Nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak
ellenőrzése,
Szabályzatok aktualizálása,
A Közgazdasági főosztályvezető helyettesítése távollét,
akadályoztatás esetén.

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. december 05.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi járás területe

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

PÁ LYÁZATOT H I R DET
Szociális Gondozó Központ - Érd / Család- és Gyermekjóléti Központ

ESETMENEDZSER

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. december 31.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022.
szeptember 13-i számában.

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

PÁ LYÁZATOT H I R DET
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 pályázat benyújtásának
határideje: 2022. december 31.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent
az Érdi Újság 2022. november 1-i
számában.
A hirdetés részleteit a QR-kód
leolvasásával
érheti el, vagy
megtalálja a www.
erd.hu oldalon.

KÖZÉRDEKŰ

A POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ
Minden hónap első keddjén
a Polgármesteri Hivatalban
15–17 óráig.
Előzetes bejelentkezés
a 06-23-522-313-as
telefonszámon.
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AZ ALPOLGÁRMESTEREK 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.

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.

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
DR. BÁCS ISTVÁN

7. vk. TETLÁK ÖRS

1. vk. ANTUNOVITS ANTAL
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-259-2555
E-mail: antunovits@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4602
E-mail: bacs.istvan@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3848
E-mail: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

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.

DEMJÉN ATTILA
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)

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

Tel: 06-20-569-9243
E-mail: attila.demjen@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

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.

FÜLÖP SÁNDORNÉ
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-513-7218
E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.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.

T. MÉSZÁROS ANDRÁS

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

(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4494
E-mail: t.meszaros.andras@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen 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.

TEKAUER NORBERT (V.É.D.)

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.

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

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉS POLGÁROK HÁZA
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

Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő
egyeztetés szerint.

A DIÁKPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA
CSÁK BÁLINT,
Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes 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.

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 ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9:00-12:00
és 13:00-15:30 óra között;
kedd-péntek: 9:00-11:00 óra
között. Ügyfélsegítő: minden
hétfőn9:00-15:00 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

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
D R. 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

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ
KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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
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