
R O V A T C Í M

Gőzerővel folytatódik  
az aszfaltozási program
Ezúttal 700-700 méteres szakaszon újult meg a Dévai és 

a Szigetvári utca Dombosváros városrészben. Az itt élők 

már nagyon várták, hogy ők is sorra kerüljenek az óriási 

por és a forgalom miatt. Az elmúlt két évben mintegy 50 

utcát aszfaltozott le a város. Az önkormányzat folyatja a 

járdaprogramot is.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Rendkívüli közgyűlés:  
Csőzik maradt, Asztalos ment
A közgyűlés a február 10-i ülésen bizalmat szavazott 

Csőzik László polgármesternek, miután az Asztalos Éva 

vezette jogi bizottság méltatlannak ítélte a városvezetői 

tisztségre. Asztalost a testület leváltotta, helyére Gál 

Alex került, és a jogi bizottság tagjává választották a 

korábbi ombudsmant, Kaltenbach Jenőt.

RIPORTUNK A 4. OLDALON 

Bemutatjuk Érd legjobb 
diákjait, sportolóit
A Polgárok Háza közgyűlési termében adták át az idei 

Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója és Érd Kiváló 

Sportcsapata elismeréseket. Az eseményen harminc 

diákot, három egyéni sportolót és egy csapatot díjaztak.

Idén először díjaztak érdi jégkorongozót, a Kárpáti Far-

kasok sportolóját, Horváth Alexet.

CIKKÜNK A 3. OLDALON 

Az érdi Kovács Ferenc Richárd, a Béta Mo-

torsport Egyesület versenyzője mindössze 

kilencéves, de már nyolcévesen második-

ként zárta az Endurocross Magyar Bajnok-

ság ifi 50 cc-s kategóriáját. Vele és édesap-

jával, Kovács Ferenccel beszélgettünk.

CIKKÜNK A 7. OLDALON
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Kilencéves endurocross versenyzője  
is van Érdnek

2022. február 15. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXXII. évfolyam 7. szám

5. OLDAL 6. OLDAL

Csak zöld zsák
A zöld zsákok az Érd és Térsége 

Hulladékkezelő Diósdi úti ügyfél-

szolgálati irodájában ügyfélfoga-

dási időben vehetők át.

2. OLDAL

Jelöltállítás
Az érdi piacon beszélgettünk  

Dobrev Klárával, Bősz Anettel  

és Aradszki Andrással. Asztalos Éva 

függetlenként indul.

Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu

5. oldal

Terjed a lap
Jelenleg 39 Érdi Újság lelőhelyen 

találhatják meg hétről hétre a la-

pot. A lelőhelyek számát terveink 

szerint folyamatosan növeljük.
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Csőzik László polgármester 

elmondta: céljuk, hogy a lehető 

legtöbb utca szilárd burkolatot 

kapjon, ezért járda- és szegé-

lyépítést nem végeznek – ez 

utóbbiak ugyanis hatalmas 

összegeket emésztenének fel. 

„Ha ezt a megoldást választanánk, 

a rendelkezésünkre álló összeg-

ből csupán egy-két hosszabb út 

megépítésére futná” – jegyezte 

meg, hangsúlyozva: bár a forrás 

kevés, az ÉKFI odafigyel a műsza-

ki tartalomra. 

Miközben Érd Pest megye leg-

nagyobb lélekszámú települése, 

a városi utak alig 50 százalékát 

borítja aszfalt, ráadásul Érd rend-

kívül vonzó város, egyre többen 

költöznek ide, ezért folyama-

tosan igyekeznek az utcákat 

leaszfaltozni, hogy rövid időn 

belül az itt élők ne azt érezzék, 

hogy minden utca rossz állapot-

ban van. 

„Folytatjuk az útépítési prog-

ramot, és a tervek szerint idén 

70-80 utca aszfaltozását fogjuk 

közbeszereztetni, és amint van 

pénze a városnak, azonnal nekiál-

lunk az utcák helyrehozatalának. 

Reményeim szerint hamarosan 

pozitív változás áll be, és az em-

bereknek már nem a szálló por és 

a kátyú jut azonnal az eszébe, ha 

az érdi utakra gondol” – mondta 

Csőzik László. A polgármester 

Dombosvárossal kapcsolatban 

kiemelte, zajlik a Fraknói utca jogi 

rendbetétele is. Ez egy nagyon 

hosszú és széles utca, amely 

döntő többségében magántulaj-

donban van, így az első feladat 

a szabályozás szempontjából 

rendezni, hiszen jogilag olyan, 

mintha nem is létezne. Hama-

rosan ezt az utcát is szeretnék 

rendbe tenni. 

erdmost.hu

J Á R D  U T A D

Gőzerővel 
folytatódik  
az aszfaltozási 
program
Ezúttal 700-700 méteres szakaszon újult meg a Dé-

vai és a Szigetvári utca Dombosváros városrészben. 

Az itt élők már nagyon várták, hogy ők is sorra ke-

rüljenek az óriási por és a forgalom miatt. Az elmúlt 

két évben mintegy 50 utcát aszfaltozott le a város.

A szolgáltató az idei évre húsz, az 

önkormányzat további tíz zsákkal 

járul hozzá a zöldhulladék gyűjté-

séhez és elszállításához, de ezen 

felül is van lehetőség további 

zsákok vásárlására az ügyfélszol-

gálaton.

Az idei zöldhulladék gyűjtése 

április 2-án kezdődik.

Mint ismert, tavaly augusztus-

ban megváltozott a zöldhulladék 

gyűjtési rutinja, amely után már 

nem havi három zsákot szállíta-

nak el, hanem bármennyit, ha 

az zöld, ÉTH-felirattal ellátott 

zsákban van.

Az átvételhez egy NHKV Zrt. 

számla vagy csekk szükséges. 

Idén egy háztartás ingyenesen 

30 darab zsákot kap, melyen felül 

további zsákokat is lehet vásá-

rolni.

Mind a fekete, mind az egyéb 

feliratú, nem az ÉTH Nonprofit 

Kft. által kiadott zsák kihelyezése 

illegális hulladék kihelyezésének 

számít!

A zsákokban KIZÁRÓLAG fű- és 

lombhulladékot szállítanak!

A zsákokon felül ingatlanon-

ként továbbra is 3 köteg gallyat 

1 m-es darabokban kötegelve el-

szállítanak. Tilos fatuskót, törzset 

kihelyezni a kötegek mellé!

A Sas utca 2. szám alatti hul-

ladékudvarban a zöldhulladék 

átvétel megszűnt! Lehetőség 

van évente 200 kg/ingatlan/év 

zöldhulladékot leadni térítésmen-

tesen a Zöldhatár komposztte-

lepen. 

A komposzttelepre kizárólag 

füvet és lombhulladékot lehet le-

adni, illetve kötegelve a gallyakat.

Kérik, hogy az elszállításra 

összekészített zöldhulladékot a 

kijelölt gyűjtési napon legkésőbb 

reggel 7 óráig szíveskedjenek 

kihelyezni az ingatlanok elé.

erdmost.hu

Már átvehetők a zöld zsákok az ÉTH-nál
A zöld zsákok az Érd és Térsége Hulladékkezelő 

Diósdi úti ügyfélszolgálati irodájában ügyfélfogadási 

időben vehetők át. Egy háztartás ingyenesen har-

minc zsákot kap 2022-re.

A városvezető elmondta azt is: 

a járdaépítés pályázati forrásból 

kezdődött Érd két történelmi 

főutcájában. Az Alsó utca egyik 

szakaszát újították fel, majd 

a Felső utca fenti szakaszán 

dolgoztak, ami hetvenmilliós 

beruházás volt. Saját forrásból 

folytatták aztán a járdaépítést 

a Felső utcában, így most már 

jó minőségű járdán lehet eljutni 

egészen a piacig. 

Jelenleg az AVL cég kábelfek-

tetési munkálatai miatt feltört 

járdát építik újjá. 

„A kérdés az, tudjuk-e majd 

tavasszal folytatni a járdaprog-

ramot az Alsó utcában, hiszen 

már nincs messze az utca vége. 

Ha ez sikerül, el tudjuk mondani, 

hogy Érd mindkét történelmi 

főutcája térköves járdát kapott. 

Azon dolgozunk, hogy legyen 

folytatás” – hangsúlyozta Csőzik 

László, hozzátéve: a város több 

pontján szeretnék folytatni a 

járdaprogramot, kiemelve az 

Ürmös utcát, ez lesz a követke-

ző nagy beruházás, amit még az 

idén szeretnének megvalósítani. 

erdmost.hu

Már nincs messze az utca vége
Folytatódik a járdaprogram

Az önkormányzat folytatja a járdaprogramot: az 

Alsó utca mintegy 250 méteres szakasza teljesen 

megújul, és az Edit utcában, a Marianum iskola mel-

lett is helyreállítják a feltört aszfaltot – mondta el az 

Érd Tévének Csőzik László polgármester.

A zsákokat februártól osztják 
ki az előfizetőknek az ÉTH 
Diósdi úti ügyfélszolgálati iro-
dáján (nyitva tartási időben H: 
8–20-ig Sz: 8–16-ig P: 8–12-
ig) (12.00–12.30 ebédidő) és a 
Sas u. 2. szám alatti hulladék-
udvarban (H–P: 8–16-ig).

Cím: Érd, Zöldhatár utca-Kom-
poszttelep (nyitva tartás: H–P: 
7–15-ig. A zöldjárat ideje alatt 
a komposzttelep nyitva tartási 
ideje: H: 7–19, K–P: 7–15 és 
páratlan hét szombat 9–15 
óráig.) Leadáshoz szükséges 
dokumentumok: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, 
NHKV Zrt. által kiállított befize-
tést igazoló csekk/számla.

2022. április 

2-től csak és 

kizárólag 

ÉTH-s feliratú zöld 

zsákot szednek össze! 

Így készült a Felső utcai járda
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Az Érd Kiváló Diákja emlékérem 

azoknak a tanulóknak adomá-

nyozható, akik érdi általános 

és középiskolában, valamint 

alapfokú művészeti iskolában 

folytatják tanulmányaikat, és 

kiemelkedő eredményt értek el 

a különböző nemzetközi, illetve 

országos vagy megyei tanul-

mányi, művészeti versenyeken, 

továbbá azoknak, akik valameny-

nyi tanévben kitűnő tanulmányi 

eredményt értek el.

Érd Kiváló Diákjai 

2022-ben:

Lukin László Alapfokú Művésze-

ti Iskola: Masason Antal Zoltán, 

gordonka; Kőhalmi Eszter, 

fuvola

Érdi Bolyai János Általános 

Iskola: Czinkóczi Emese, Juhász 

Evelin, Képes Vivien, Serflek Le-

vedi Gilgames, Zsivkovics Máté

Érdi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola és Gimnázium: Bagoly 

Csaba Gyula, Bálint András, Dem-

jén Réka, Kiss Kíra Bianka, Simon 

Korina Lilla, Srágli Laura

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Álta-

lános Iskola: Soós Maja Tímea, 

Vécsey Zoltán

Érdi Vörösmarty Mihály Gim-

názium: Balázs Fanni, Bíró Dóra 

Anna, Damsits Bence Levente, 

Dénes Alexa Laura, Horváth 

Bendegúz, Megyeri-Kiss István, 

Micskó Máté Benedek, Molnár 

Frida Barbara, Soczó Panni Ka-

milla, Rajhona Csaba

Marianum Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola és 

Gimnázium: Auer Sára, Kovács 

Jolán, Mohácsi Panna, Sipos 

Eszter, Szopkó Lívia

*

Az Érd Kiváló Sportolója Díj 

és az Érd Kiváló Sportcsapata 

Díj adományozásával az önkor-

mányzat kifejezi elismerését az 

érdi általános és középiskolák 

azon tanulóinak, valamint az érdi 

sportszervezetek általános és 

középiskolás korú sportolóinak, 

akik kiemelkedő sportteljesítmé-

nyükkel öregbítették Érd Megyei 

Jogú Város hírnevét.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj 

azoknak a diákoknak adomá-

nyozható, akik egyéni vagy 

csapatsportágban országos 

diákolimpián vagy országos baj-

nokságon 1. helyezést értek el, 

vagy válogatott kerettagok.

Az Érd Kiváló Sportcsapata Díj 

azoknak a csapatoknak adomá-

nyozható, amelyek a szakszövet-

ség által kiírt csapatsportágban 

országos diákolimpia országos 

döntőjén 1-3. helyezést értek el, 

vagy országos bajnokságon 1-3. 

helyezést értek el.

Idén először díjaztak érdi 

jégkorongozót, hiszen a Kárpáti 

Farkasok sportolója, Horváth 

Alex a korosztályos válogatott-

ban való részvétellel érdemelte 

ki az elismerést.

Az Érdi Kyokushin Karate SE 

küzdelemben és formagya-

korlatban is országos bajnok 

karatékája, Herendi Péter, illetve 

a Rock and Magic SE táncosa, 

az országos bajnoki, Európa- és 

világbajnok címmel, valamint 

a Magyar Köztársaság Kupával 

rendelkező Szoldi Viktória Letí-

cia is Érd Kiváló Sportolója lett.

Az Érd Kiváló Sportcsapata 

címet ezúttal az Érdi Torna Club 

akrobatikus torna egysége érde-

melte ki, hiszen Dávid Fruzsina 

és Schumann Márton kettőse 

magyar bajnoki bronzérmet 

szerzett a 11-16-os korosztály-

ban.

Érd Kiváló Sportolója 

2022-ben:

Horváth Alex – jégkorongozó, 

Kárpáti Farkasok, edzője: David 

Minárik

Herendi Péter – karatézó, Érdi 

Kyokushin Karate SE, edzői: 

Kurucz Mihály V. és Kuruczné 

Meggyes Erzsébet IV. danos 

mesterek

Szoldi Viktória Letícia – tán-

cos, Rock and Magic SE, edzője: 

Lengyel Veronika

Érd Kiváló Sportcsapata 

2022-ben:

Dávid Fruzsina, Schumann 

Márton – akrobatikus tornászok, 

Érdi Torna Club, edzőjük: Papp 

Ildikó

A tél eleje-közepe még egész 

jó. Ilyenkor még kitart a tüzelő-

támogatásból származó fa. Ezt 

azok igényelhetik, akik tényleg a 

legnehezebb anyagi és szociális 

helyzetben élnek: egy főre eső 

jövedelmük nem haladja meg 

a 85 500 forintot (egyedül élő 

ember esetén), kétszemélyes 

háztartásban az 57 ezret, három- 

és többszemélyes háztartásban 

pedig a 42 750 forintot. Fűtési 

idényben, azaz október 15-étől 

április 15-éig kérhetik (az e célra 

szolgáló nyomtatványon) ezt a 

támogatást az arra jogosultak, 

és háztartásonként csupán egy 

alkalommal. (Tehát a támogatás 

nem automatikus, igényelni kell, 

mellékelve a kérelmező, illetve 

a vele egy háztartásban élők 

jövedelemigazolását is). 

Ebben a szezonban, mint azt 

a Humán Irodától megtudtuk, 

229 kérelmező részesült fűtési 

támogatásban. Ennek összege 

háztartásonként 45 215 forint, 

aki fával fűt, az ilyen értékben 

egy kaloda fát kap (ami bruttó 

1,63 köbméter), házhoz szállítva. 

Ez egész télre persze nem 

elég, még takarékosan beoszt-

va sem. „Az önkormányzatnál 

igényelhető tüzelőtámogatás 

lehetőségét legtöbben már 

késő ősszel kihasználják, sajnos 

január–februárra nem marad a 

kapott tűzifából. Hozzánk is ér-

keznek felajánlások, amit lehet, 

közvetítünk az ellátottjainknak” 

– mondta lapunknak Bakondi 

Józsefné, a Család- és Gyermek-

jóléti Központ tagintézmény-ve-

zetője. Előfordul sajnos, hogy a 

felkínált adományt nem tudják 

elfogadni: legutóbb például bon-

tási hulladékot adott volna egy 

vállalkozó, de mivel a tüzelésre 

alkalmas faelemek kiválogatása, 

felaprítása, tárolása, a maradék 

ártalmatlanítása meghaladta 

volna a szolgálat lehetőségeit, 

nem tudtak élni a felajánlással. 

„A tűzifaadománynak viszont 

nagyon örülünk, még a kisebb 

mennyiségnek is, hiszen már az 

is segítség, ha egy család, illetve 

idős ember két-három napig ren-

desen tud fűteni” – tette hozzá 

Erzsike, hangsúlyozva: aki bajban 

van, hívja őket, hogy segíthesse-

nek (telefon: 06-23-746-983). 

A szolgálat munkatársai 

rendszeresen látogatják a nehéz 

anyagi, szociális helyzetben lévő 

ellátottakat, segítenek a külön-

féle támogatások igénylésében, 

hiszen a pénzbeli segítség is jól 

jön ilyenkor, amin tűzifát lehet 

vásárolni, vagy akár élelmiszert. 

Tapasztalatai szerint főleg az 

idős embereknek vannak ilyen 

gondjaik, ők kevesebb központi 

támogatást kapnak, mint a gyer-

mekesek, és tél vége felé elfogy 

a kis tüzelőjük, bármennyire 

spórolnak. 

A gondozóközpont kapcso-

latban áll a polgárőrséggel is, ez 

a szervezet ugyanis már nyolc 

éve segíti tüzelővel az érdieket. 

Macsotay Tibor elnök lapunknak 

elmondta,  nemcsak a központ-

tól, hanem az egyházaktól is 

kapnak jelzést, ha valaki bajba 

kerül. „Rendszeres ellátást mi 

sem tudunk nyújtani, de gyors 

segítséget igen. Sajnos, sok 

olyan ember van, aki a nyugdíjá-

ból törlesztőrészleteket fizet, és 

alig marad pénze tüzelőre, vagy 

ha marad is, a fát nem tudja 

felaprítani. Mi ebben is segítünk” 

– mondta az elnök, aki arra a 

kérdésre, hogyan jutnak a fához, 

elmondta: az önkormányzattól 

kapnak támogatást, pályáznak, 

és az érdiek is megtalálják őket 

felajánlásaikkal. „Van, hogy vala-

ki a fafűtésről gázra tér át, és ne-

künk adja a megmaradt tűzifát. 

Szerencsére nagyon sokan is-

mernek minket és a tevékenysé-

günket. December óta több mint 

ötven embernek tudtunk segíte-

ni. Februárban láthatóan sokan 

fogynak ki a tűzifából, hiszen a 

hónap első nyolc napjában már 

három embernek szállítottunk 

fát. Mi is úgy tapasztaljuk, hogy 

az öregek vannak a legrosszabb 

helyzetben, nekik van szükségük 

leginkább a segítségre” – tette 

hozzá Macsotay Tibor. A polgár-

őrség egy-három köbméter fát 

szállít ki, ami pár hétre elegendő, 

ez idő alatt lehet intézkedni más 

segítségről. Egész télre való 

ellátást nem tudnak biztosítani, 

hiszen akkor kevesebb ember-

nek jutna a tüzelőből: „Minél 

több emberen szeretnénk segí-

teni, hogy senki ne fagyjon meg 

Érden a saját otthonában.”

Ádám Katalin 
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Bemutatjuk Érd legjobb diákjait, 
sportolóit és csapatát
A Polgárok Háza közgyűlési termében adták át az 

idei Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója és Érd 

Kiváló Sportcsapata elismeréseket. Az eseményen 

harminc diákot, három egyéni sportolót és egy 

csapatot díjaztak.
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Még mindig jobb  
a bűz, mint a hideg
Múlt heti számunkban részletesen írtunk arról, 

mitől és mennyire szennyezett Érd levegője, és ho-

gyan lehetne kezelni ezt a problémát. Most a szo-

ciális oldalt vesszük górcső alá: azokat, akik azért 

tüzelnek hulladékkal, mert nincs gázuk, a villany 

drága, a tűzifa pedig elfogyott (ha volt egyáltalán), 

és még mindig jobb a bűz, mint a hideg.

Kapcsolódó cikkünk (Végre ki-

derül, mennyire szennyezett Érd 

levegője) a QR-kód leolvasásával 

érhető el:
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Menesztették Asztalos Évát

Három napirendi pontot tárgyalt február 

10-i rendkívüli ülésén a közgyűlés. Csak az 

egyik napirendi pont volt nyilvános: válto-

zott három bizottság összetétele. 

Ennek oka, hogy a testület megfosz-

totta jogi bizottsági elnöki tisztségétől 

Asztalos Évát, akit pár hete kizártak a 

Szövetség Érdért frakcióból, és a döntés 

három grémium összetételének megvál-

toztatását vonta maga után. 

A bizottsági tagok megválasztását 

parázs vita előzte meg. Lengyel Péter, a 

Szövetség Érdért frakció vezetője felidéz-

te Asztalos Éva kizárásának előzményeit. 

Mivel Bács István nem tudott elszámolni 

egy, a saját cégének nyújtott 71,5 millió 

forintos tagi kölcsönnel a vagyonnyilat-

kozatában, vagyonnyilatkozati eljárást 

kezdeményezett ellene a Szövetség 

Érdért frakció egyik tagja, Tetlák Örs. 

Az Asztalos Éva vezette jogi bizottság 

hónapokig húzta az eljárást, és nem zárta 

le megnyugtatóan: nem számoltatta el 

a teljes összegről Bácsot – hangsúlyozta 

Lengyel Péter. A Szövetség Érdért frakció 

ezek után a közgyűlés elé kívánta tárni az 

ügyet, csakhogy ezt Asztalos Éva meg-

akadályozta, ugyanis (a jogi bizottság tag-

jainak megkérdezése nélkül) visszavonta 

a testület előterjesztését – így aztán nem 

volt már miről tárgyalni a közgyűlésen. 

„Asztalos Éva álláspontunk szerint 

visszaélt az elnöki jogkörével, alkalmat-

lanná vált a poszt betöltésére, ezért 

kezdeményezzük visszahívását a testület-

ből. Helyreállítani a bizottság tekintélyét 

is kell – mondta Lengyel Péter. – Ma 

délelőtt Asztalos Éva kicsinyes bosszúból 

összehívta ezt a grémiumot, csak azért, 

hogy még a délben kezdődő közgyűlés 

előtt megtámadja a polgármestert, aki el-

len Simó Károly méltatlansági indítványt 

nyújtott be. Úgy hívta össze a bizottsági 

ülést, hogy tudta, több tagja egyszerűen 

képtelen ilyen rövid idő alatt a rendelke-

zésére állni, majd a csonka bizottsággal – 

a korábbi politikai ellenfeleivel, a fidesze-

sek tagokkal összefogva – méltatlannak 

bélyegezte a polgármestert. (A Csőzik 

László elleni méltatlansági indítvány okait 

és részleteit lásd alább.) Tehát Asztalos 

Éva, miközben Bács Istvánnal kesztyűs 

kézzel bánt, saját korábbi szövetségese-

it – bizottsági elnöki státuszát politikai 

célokra felhasználva – hátba támadta” – 

hangsúlyozta a frakcióvezető. 

Van Bács-ügy vagy nincs?

Asztalos Éva visszautasította a Bács-ügy-

ben elhangzottakat: szerinte a jogszabá-

lyok egyértelműen alátámasztják, hogy 

a közgyűlésnek abban az esetben, ha a 

bizottság azt állapítja meg, hogy nem áll 

fenn az összeférhetetlenség, nem kell 

döntenie. „Majdnem két és fél év után 

dönt úgy a polgármester úr, hogy meg-

vonja a megbízatásomat a jogi bizottság 

elnöki posztjáról, ami megfelelő indo-

kok nélkül azt a következtetést engedi 

számomra levonni, hogy politikai döntést 

kíván hozni, és szeretnék ellehetetleníte-

ni a bizottság szakmai és jogi munkáját. 

Politikai leszámolásról van szó, semmi 

másról” – jelentette ki.

Bács István közölte: semmiféle 71,5 

millió forintról nincs szó, cégének 2019-

ben nem volt egy forint tagi kölcsöne 

sem, igaz, 2020-ban volt 33,5 millió forint, 

de az bekerült a vagyonnyilatkozatába. 

Ehhez adott még tavaly 2 millió forintot, 

ami összesen 35,5 millió, amivel „fillérre 

pontosan elszámoltam a bizottság előtt”. 

„A bizottságnak nem feladata, hogy el-

számoltasson, ettől függetlenül beadtam 

a dokumentumokat. Aki innentől kezdve 

azt kezdi mondani, hogy 71 millió forint 

tagi kölcsön van a cégemben, az ellen 

a cég fog jó hírnév megsértése miatt 

eljárást kezdeményezni, és jogi elégtételt 

fogok venni mindenkin” – jelentette ki.

Tetlák Örs ugyanakkor az ülésen azt 

hangsúlyozta: a Bács István ügyvezető 

által leadott 2020-as céges beszámoló 

mellékletében szereplő 71,5 millió forint 

nem szerepel a képviselő vagyonnyilat-

kozatában. „E körülmény kellő feltárása 

elmaradt, annak ellenére, hogy többször 

felhívtuk Asztalos Éva figyelmét, hogy 

erre lenne lehetőség, és ragaszkodunk 

ahhoz, hogy e kérdésre választ kapjunk.”

Simó Károly, a Fidesz–KDNP frakcióve-

zetője felszólalásában azt hangsúlyozta: 

a Szövetség Érdért frakcióban szakadás 

van, amihez a Fidesz–KDNP-nek semmi 

köze, és tulajdonképp azért változtatták 

meg a jogi bizottság összetételét, hogy a 

polgármester elleni méltatlansági eljárást 

megakadályozzák. „Javasolnám, ezt a 

napirendet ne most tárgyaljuk, hanem 

akkor, ha pont került e vizsgálat végére. 

Amennyiben ez nem így történik, a bizott-

sággal kapcsolatos szavazásban nem 

tudunk részt venni” – jelentette be Simó 

Károly, aki frakciótársaival együtt valóban 

kivonult a szavazás előtt. (A szavazáson 

nem vett részt Asztalos Éva sem, aki – 

miután Bács István szólt neki, szintén 

kiment az ülésteremből.)

Méltatlanság vádjával

A Csőzik László elleni méltatlansági eljá-

rás alapja egy tavaly májusban elfogadott 

törvénymódosítás, amely kimondja, hogy 

a 3000 főnél nagyobb lélekszámú tele-

pülések vezetői és képviselői – bizonyos 

kivételektől eltekintve – nem kaphatnak 

díjazást máshonnan. Csőzik László azon-

ban 2018 óta felügyelőbizottsági tagja a 

Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önse-

gélyező Egyesületnek, amiért díjazásban 

részesült, és ezt évről évre fel is tüntette 

a vagyonnyilatkozatában. 

A méltatlanságáról döntő zárt ülés előtt 

elmondta: soha, egy percig nem titkolta 

el ezt a tényt, a kapott pénzt folyamato-

san feltüntette vagyonnyilatkozatában, 

megválasztását követően pedig azonnal 

tisztázta az akkori jegyzővel, felmerül-e 

bármilyen szempontból összeférhetetlen-

ség, amire a válasz határozott nem volt. 

„A vagyonnyilatkozatot idén is beadtam, 

miután megjelent, ért engem ez a táma-

dás. Ha tudtam volna, hogy tavaly május-

ban megjelent egy jogszabály módosítás, 

amely egy egyszerre huszonöt törvényt 

megváltoztató javaslatcsomagból eredt, 

nyilván lépek. Az összeférhetetlenség-

re okot adó körülményt folyamatosan 

nyilvánosságra hoztam, nem titkoltam. El 

tudok számolni a díjazásommal is. A mél-

tatlanság – ami erkölcsi, negatív értékíté-

letet fejez ki a törvény kommentárja sze-

rint – esetemben nem áll fent. Morálisan 

tisztának érzem magam. Lehetett volna 

mondani, hogy miért nem voltam körülte-

kintő, de a polgármesteri hivatal vezetői 

részére készített jogszabályfigyelőben 

sem szerepelt ez az ominózus változta-

tás. A keszthelyi fideszes polgármester is 

hasonlóképp járt egyébként, csak őt az 

ellenzék még idejekorán szembesítette 

ezzel a helyzettel. A 2021. május 1. óta 

eltelt időszakban kapott tiszteletdíjamat 

visszautaltam a biztosító társaságnak, 

és nyilatkoztam arról, hogy a jövőben 

térítésmentesen kívánom ellátni a tagság-

gal járó teendőimet” – zárta szavait a 

polgármester. 

Lengyel Péter frakcióvezető a zárt ülést 

követően elmondta: a közgyűlés úgy 

döntött, nem áll fenn a méltatlanság, a 

polgármester továbbra is méltó hivatala 

betöltésére, és folytassa eddigi munkáját. 

„Az ügy valószínűleg folytatódni fog a 

Kormányhivatalnál és esetleg később a 

bíróságon” – hangsúlyozta Lengyel Péter. 

Mint megtudtuk, a zárt ülésen tíz támo-

gató szavazatot kapott Csőzik László.

Simó Károly – a méltatlansági indítvány 

előterjesztője – szerint igenis fennáll 

a méltatlanság esete. „Csőzik László 

polgármesteri tisztségét nem látja el 

megfelelően, de itt most fennáll a jogi 

méltatlanság esete is” – jelentette ki, 

hozzátéve: a közgyűlés törvénysértő dön-

tést hozott azzal, hogy deklarálta, Csőzik 

László nem méltatlan a polgármesteri 

tiszt betöltésére. „A törvény azt mondja, 

hogyha a méltatlanság kimondásra kerül, 

a közgyűlésnek nincs mérlegelési lehető-

sége, köteles megszüntetni a polgármes-

teri tisztséget. Ha ezt nem teszi meg, a 

bíróság fogja megtenni” – tette hozzá. 

Az OEVB-tagokról is döntöttek

A testület zárt ülésen döntött a Pest 

megyei 1. számú országgyűlési egyéni 

választókerület Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottsága 

tagjairól. Három rendes tagot választot-

tak (dr. Keviczki István, dr. Kiss Szabolcs, 

Csőzik maradt, Asztalos ment
A közgyűlés a február 10-i ülésen bizalmat szavazott Csőzik 

László polgármesternek, miután az Asztalos Éva vezette jogi bi-

zottság méltatlannak ítélte a városvezetői tisztségre. Asztalost 

a testület leváltotta, helyére Gál Alex került, és a jogi bizottság 

tagjává választották a korábbi ombudsmant, Kaltenbach Jenőt. 
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Információink szerint a keszthelyi 
baloldali ellenzék több polgármester és 
alpolgármester ellen tett bejelentés az 
illetékes kormányhivataloknál, mivel 
ugyanolyan összeférhetetlenség merült 
fel esetükben, mint az érdi polgármes-
ternél. Országosan több tucat ilyen ügy 
lehet még.

Lengyel Péter

Asztalos Éva

Bács István
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Az országgyűlési választásra február 12-

étől február 25-én 16 óráig lehet jelöltet 

állítani. A választási irodáknak 3 napjuk 

van az ajánlások ellenőrzésére, a válasz-

tási bizottságok ezt követően döntenek a 

jelöltek nyilvántartásba vételéről, ehhez 

a jelölteknek 500 érvényes ajánlásra van 

szükségük.

Az érdi piacon gyűjtött ajánlást az 

Egységben Magyarországért ellenzéki 

szövetség, amely Pest megye 1. számú 

országos egyéni választókerületében  

Bősz Anett DK-s országgyűlési képviselőt 

kívánja indítani országgyűlési képviselője-

löltként. Bősz Anett vendégeként Dobrev 

Klára (DK) is ellátogatott Érdre. Megkér-

deztük tőle, milyen kampányra számít. 

„A Fidesz részéről gyűlöletkeltésre, a mi 

részünkről olyan kampányra, ami megmu-

tatja, hogy ez milyen szabad, demokrati-

kus, jó hangulatú ország tud lenni április 

3-a után” – mondta a DK-s politikus.

Bősz Anett, aki szombat délutánig 

közel 1200ajánlást gyűjtött össze, po-

zitív kampányt szeretne. Mint mondta, 

ellenzéki győzelem esetén legfontosabb 

a jogállam visszaépítése, a gazdaság 

helyreállítása és az EU-val való kapcsolat 

rendezése. „Érd most pályázott egy olyan 

direkt uniós támogatásra, amely 2030-ig 

biztosíthatná, hogy klímasemleges legyen 

a városunk. Számos olyan építkezés is 

elindulhat így, amely fontos az érdi polgá-

rok számára” – hangsúlyozta.

A Fidesz–KDNP ismét Aradszki András 

jelenlegi országgyűlési képviselőt kívánja 

indítani Pest megye 1. számú országos 

egyéni választókerületében, aki többek 

közt arról beszélt, hogy megválasztása 

esetén remélhetőleg „sikerül konszolidál-

ni a helyzetet a helyi önkormányzattal, 

és lesz olyan képességű a városvezetés, 

hogy hozzá tudunk kezdeni a lakóutak 

fejlesztéséhez. Bízom benne, hogy a 

sikerünk után olyan kormány alakul, 

amely képes ezt a problémát megolda-

ni” – mondta, hozzátéve: fontos célja a 

zajvédelem rendezése is.

Asztalos Éva, aki független színekben 

kíván indulni az országgyűlési képviselő-

választáson, szombat délután tartotta 

kampánynyitó rendezvényét. Mint mond-

ta, személyesen szeretne bekopogtatni 

a választópolgárokhoz, és meggyőzni 

őket, hogy rá voksoljanak. Megválasztása 

esetén hozzányúlna az Alaptörvényhez, 

az oktatás- és az egészségügyhöz, illetve 

a szegénység felszámolása érdekében 

tenne jogi lépéseket. Felkarolná a deviza-

hiteleseket is. 

A kampánynyitó rendezvény vendége 

volt Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi 

Evangéliumi Testvérközösség vezetője is. 

Ádám Katalin

dr. Király László) és két póttagot (dr. Ta-

káts Erika, Grátzer Mihály Ferenc). Simó 

Károly az ülést követően közölte: a zárt 

ülésen komoly aggályokat fogalmaztak 

meg – mint az korábban is elhangzott 

–, mert a bizottság tagjaitól nemcsak az 

összeférhetetlenség várható el, hanem 

elfogulatlannak és pártatlannak is kell 

lenniük. „Ebben az esetben ezt nem 

láttuk biztosítottnak. Éles szemekkel 

fogjuk figyelni, hogy érvényesül-e az 

elfogulatlanság és a pártatlanság a vá-

lasztások lefolytatásában és a választási 

bizottság döntéseiben” – mondta.

A Fenntarthatósági Bizottság  

összetétele:

Elnök: Andrasek Mónika

Tagok: Gál Alex, Balla Imre, Csépán 

István, Csornainé Romhányi Judit, Fülöp 

Sándorné, Antunovits Antal

Nem képviselő tagok: Eőry Eszter,

Pilisy Sándor, Révész Dávid, Varga Illés 

Levente, Takács Éva, Fülöp Barbara

Megszüntették Asztalos Éva, Eőry Eszter 

és Kozma Piroska jogi és közbiztonsági 

bizottsági tagságát, ezzel egyidejűleg 

megválasztották Lengyel Pétert a Jogi és 

Közbiztonsági Bizottság képviselő tagjának, 

Kaltenbach Jenő Ádámot (korábbi ombuds-

mant), Miklós László Gábort és Vitárisné La-

katos Erzsébetet nem képviselő tagjának. A 

bizottság elnöki tisztét korábban Asztalos 

Éva, mostantól Gál Alex tölti be.

 A Jogi és Közbiztonsági Bizottság  

összetétele: 

Elnök: Gál Alex

Tagok: Csornainé Romhányi Judit, Len-

gyel Péter, dr. Bács István, Demjén Attila

Nem képviselő tagok: dr. Kaltenbach 

Jenő Ádám, Gáspár Antal, Miklós László 

Gábor, Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági 

Bizottságban megszűntették Gál Alex 

tagságát, helyére Lengyel Péter került. 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági 

Bizottság összetétele: 

Elnök: Gregus László

Tagok: Csornainé Romhányi Judit, Balla 

Imre, Lengyel Péter, Simó Károly, T. Mé-

száros András

Nem képviselő tagok: Bakos Petra, Varga 

László, Horváthné Baráth Szilvia, Csengeri 

Attila, Bada Zoltán

Ádám Katalin
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Egymással szemben

„Nekem a Fidesz-frakcióhoz semmi közöm 
nincs, semmilyen módon nem próbálok, 
nem is akarok együttműködni velük olyan 
szinten, hogy a frakcióba belépjek. Viszont 
azt gondolom: azért, mert ők a Fidesz-frak-
ció, a velük való kapcsolatnak normálisnak 
kellene lennie. Nem indulhatunk ki abból, 
hogy azért, mert valaki fideszes, nem 
tartunk vele kapcsolatot, és nem próbálunk 

meg normális együttműködést a város 
érdekében. Némelyik Fidesz-frakciótaggal 
megtalálom a közös hangnemet, hiszen úgy 
gondolom, ők is elsősorban a város érde-
kében szeretnének munkálkodni, csakúgy, 
mint a frakció” – fogalmazott az Érdi Tele-
víziónak nyilatkozva Asztalos Éva. Arra az 
újságírói kérdésre, hogy ha szerinte a város 
érdeke úgy kívánja, együtt szavaz-e majd 

a Fidesz-frakcióval, a független képviselő 
azt válaszolta: természetesen. „Ez nem azt 
jelenti, hogy bosszúból nem fogok megsza-
vazni olyan előterjesztéseket, amelyeket a 
város érdekében terjesztenek elő. Minden 
olyan határozati javaslatot meg fogok sza-
vazni, ami a város érdekét fogja képviselni”.

Simó Károly, a Fidesz–KDNP frakcióve-
zetője a csütörtöki rendkívüli ülés után kö-
zölte: teljes mértékben kizárt, hogy Asztalos 
Éva a Fidesz–KDNP frakcióhoz csatlakoz-
zon, „ezt az alapszabályunk is kizárja, és 
szerintem egyik félnek sincs ilyen szándé-
ka. Nem a mi dolgunk, hogy Asztalos Éva 
hogyan és milyen módon működik együtt a 
volt frakciójával” – hangsúlyozta.

Á. K.

KIVEL SZAVAZ MAJD ASZTALOS?

A Szövetség Érdért frakcióból pár hete kizárt, jogi bizottsági elnöki tisztségétől 
csütörtökön megfosztott Asztalos Éva mélyen sértőnek tartja volt frakciótársai 
azon feltételezését, hogy esetleg átül a Fidesz–KDNP soraiba, de ha a város érdeke 
szerinte úgy kívánja, nem kizárt, hogy a Fidesszel szavaz majd.

Asztalos Éva menesztése három ön-
kormányzati bizottság összetételének 
változását vonta maga után. Miután a 
Fidesz–KDNP-frakció, valamint Asz-
talos Éva független képviselő a szava-
zásról kivonult, a városatyák 10 igen 
szavazattal döntöttek a grémiumok 
új összetételéről. A Fenntarthatósági 
Bizottságban Lengyel Péter képviselő 
tagsága megszűnt, ezzel egyidejűleg 
Gál Alexet és Csornainé Romhányi 
Juditot a Fenntarthatósági Bizottság 
képviselő tagjának, Eőry Esztert és 
Révész Dávidot pedig nem képviselő 
tagnak választották meg. 

Csőzik László

VÁLASZTÁS 2022

Megkezdődött a jelöltállítás az április 3-ai országgyűlési válasz-

tásra. Pest megye 1. számú országos egyéni választókerületében 

több helyszínen is gyűjtötték az ajánlásokat mind kormánypárti, 

mind ellenzéki oldalon. Az érdi piacon beszélgettünk Dobrev Klá-

rával, Bősz Anett-tel és Aradszki Andrással. Asztalos Éva függet-

lenként kíván indulni az országgyűlési választáson.

Aradszki András

Dobrev Klára 

és Bősz Anett

Asztalos Éva Iványi Gáborral
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Korábban Gál Alex, Felső-Park-

város képviselője nyilatkozott 

a vadkár kapcsán az Érd Média-

centrumnak: „Nagyon bosszan-

tó azoknak, akik közel laknak 

az erdőhöz, mert a vaddisznók 

széttúrják a kukákat, megron-

gálják a kerítést, és az ember is 

okkal tart tőlük”.

Gál Alex elmondta azt is, 

nagyon sok jelzést kapott a lako-

soktól, hogy a Tetőfedő, a Föld-

munkás, az Ötvös és a Fogarasi 

utcákban szinte mindennapos a 

vadak jelenléte, ezért első kör-

ben ezeket a helyeket javasolja 

vadriasztó telepítéséhez.

A riasztok kihelyezésre most 

került sor, erről már Csőzik 

László polgármester számolt 

be hivatalos Facebook oldalán. 

„A készülékek a Tetőfedő utca 

teljes hosszában, valamint az 

Ötvös utcában vigyázzák ezentúl 

az ott élők nyugalmát. A beren-

dezések napelemmel működ-

nek, a bennük lévő akkumulátor 

akár 10 napig is üzemképes 

napsütés nélkül is. 100 méteres, 

félsugarú körben tartják távol a 

vadállatokat, olyan ultrahangot 

kibocsájtva, ami az emberek 

számára nem észlelhető, az erre 

érzékenyebb fülű vadállatok-

nak viszont nem tetszik. Mind 

a 15 készülék az erdő irányába 

fordítva került felhelyezésre, 

így attól sem kell tartani, hogy 

az arra sétáló kutyáknak kelle-

metlen lenne a hanghatás. A 

magyar fejlesztésű termékre két 

év teljes körű garanciát vállal a 

gyártó, és  garantálják, hogy a 

vadak nem fogják megszokni a 

zajt, mert annak frekvenciáját a 

Vadalarm beépített elektronikája 

folyamatosan és véletlensze-

rűen változtatja, ráadásul nem 

is folyamatosan sugározza a 

riasztó hangokat. Parkvároson 

túl tervezünk más területekre is 

felszelni további készülékeket, 

olyan helyekre, ahol rendszeres 

ijedelmet okoznak rókák, ezen 

övezetek felmérésén jelenleg 

dolgoznak kollégáink.”

erdmost.hu

Valentin-napi progra-

mokkal búcsúzott a 

főtéri jégpálya. Szelfi-

szívecskék, forró italok, 

különleges dekoráció 

várta a párokat, csalá-

dokat és minden ér-

deklődőt. Mint Csőzik 

László polgármester 

elmondta: bár erre a 

szezonra bezár a jég, 

már novemberben újra 

korcsolyázhatunk a 

főtéren.

Szívecskés szelfi, kutyás fotózás, 

fülbemászó dallamok, forró 

italok várták a (többek közt) 

korcsolyázás szerelmeseit a 

főtéren, ahol nemcsak az idei ko-

riszezont búcsúztattuk, hanem 

a tavaszt is köszöntöttük.  A ma-

gyar néphagyomány ugyanis úgy 

tartja, hogy Bálint napján párt 

választanak a verebek, és ezen a 

napon jönnek vissza a vadgalam-

bok is, a tavaszt hirdetve.

Ez az érdi délután is már a 

tavasz, no meg a szerelem 

jegyében telt, a főtéren leg-

alábbis. Mint Csőzik László 

polgármester elmondta, 250 

szívecskét helyeztek el a fűben 

és százötven piros lufit fújtak 

fel. A kétlábúak egy hatalmas 

szív előtt fotózkodhattak, és 

felállítottak egy fényképezkedő 

helyet a négylábúaknak is. 

A korcsolyapálya, ami ezen az 

estén zárja kapuit, romantiku-

sabb zenével készült, a Hütte  

finomságokkal - Csőzik Lász-

ló pedig egy meglepetéssel: 

mint tudósítónknak elmondta, 

a következő téli szezonban 

már ősszel felállítják a korcso-

lyapályát: „Jön a labdarúgó 

világbajnokság Katarban, ezért 

november 21-ére előrehoztuk 

a korcsolyapálya felállítását. 

Gondolni szeretnénk a férfiakra 

is, így meccsnéző sátrat is terve-

zünk” – árulta el a városvezető.

Volt olyan fiatal pár, amely 

idén ünnepelte először a Va-

lentin-napot – nemcsak együtt, 

hanem úgy általában véve is. 

„Iszunk egy forralt bort, kor-

csolyázunk, és már csináltunk 

szelfit is. Egy kis ajándékkal is 

készültem: virággal, és van már 

egy csodás kis pohárkészletünk 

is” - mondta tudósítónknak Kris-

tóf, aki barátnőjével, Szandrával 

érkezett a térre. 

Á.K.

EGYRE TÖBB HELYEN AZ ÉRDI ÚJSÁG

Polgármesteri Hivatal Alsó u. 1

Polgárok Háza Alsó u. 3

Szepes Gyula 

Művelődési Központ Alsó u. 9.

Érdi Városi Televízió Budai u. 16-18

DOKI Bisztró Budai út 16-18.

Tanuszoda Gárdonyi Géza u. 1.

Parkvárosi Közösségi Ház Gépész u. 14.

COOP Minaret Csemege Fő utca 74.

Napfény Otthon Árpád u.

Napfény Otthon2 Kende utca

Bagoly Csemege Bagoly utca 62.

Kabati Bt. ABC Balatoni út 18.

Vitapékség Balatoni út 88.

Rózsakert 97 ABC Borszéki utca 22. 

AlphaZoo Diósdi út 42.

Coop ABC Lőcsei u. 4-8.

Lottózó-dohánybolt Fehérvári út 42.

Pataki Cukrászda Balatoni út 61.

Egészségház Bagoly utca 1-3.

Érd FM 101.3, Mária utca 1. 

 (Diósdi u. 14 sarok)  

Szent József Idősek Otthona Gyula utca 39-47

INTERSPAR Iparos utca Iparos utca 5.

Topoly utcai Idősek 

Otthona  Topoly utca 2.

AVL Hungary Mühlgang utca 5

Csuka Zoltán Városi Hivatalnok utca 14.

Dr. Romics László 

Egészségügyi Intézmény Felső utca 39-41.

Háziorvosi Rendelő Kossuth Lajos út 42/2

Háziorvosi Rendelő Római út 24.  7. körzet

Háziorvosi rendelő Riminyáki út 25.  

Háziorvosi rendelő Bajcsy-Zsilinszky u. 40. 

Háziorvosi rendelő Bajcsy-Zsilinszky u. 143 

Háziorvosi rendelő Balatoni u. 66.

ÉTH Ügyfélszolgálat Diósdi út 29.

SZIM-DENTAL Fogászat Felső utca 43.

Jenei Fogászat Felső utca 8.

Jenei Fogászat Budai út 3.

Kati Mami Sütödéje Riminyáki út 64.

V+V Kereskedés Diósdi út 114.

Kedves Olvasók, 
hetente több tucat levelet kapunk olyanoktól, akik nem 

jutottak hozzá lapunkhoz. Ennek oka elsősorban a terjesztői 

hálózat hiányossága. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, 

hogy mindenkihez eljussunk, de mindig lesznek a térképen 

„fehér foltok”, ahová nem ér oda időben a lap. 

Hogy ez minél ritkábban fordulhasson elő, már korábban is 

úgynevezett állandó terjesztési pontokat jelöltünk ki, melyek 

számát most sikerült megnövelnünk. Jelenleg 39 Érdi Újság 

lelőhelyen találhatják meg hétről hétre a lapot. A lelőhelyek 

számát terveink szerint folyamatosan növeljük. Sőt hamaro-

san Érd több forgalmas csomópontján kihelyezett újságkíná-

lóban is megtalálhatják az Érdi Újságot. 

Ettől függetlenül azon dolgozunk, hogy lehetőleg mindenki 

postaládájába eljusson a lap. Ha ez mégsem történik meg, 

arra kérünk mindenkit, írja meg, milyen címen nem kapta 

meg lapunk soron következő számát. 

Észrevételeiket a szerkesztoseg@erdmediacentrum.hu 

e-mail címen vagy 

a szerkesztőség telefonszámán, 

a +36 23 330 156-on várjuk.

Ultrahangos  
vadriasztók Parkvárosban 

Így búcsúztunk  
a főtéri jégpályától

Többször beszámoltunk arról, hogy Felső-Parkvá-

rosban a lakosok gyakran találkoznak vaddisznó-

val, rókával. Már ősszel felmerült, hogy ultrahan-

gos eszközöket telepítsenek ezekre a helyekre, 

amelyek a megadott frekvencián kiadott hanggal 

tartják távol a nem szívesen látott állatokat. A 

napokban 15 db ilyen riasztót szereltek fel.
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Hogyan kezdődött a moto-

rozás? 

K.F.R.: Amikor apát megláttam 

motorozni a nagy, utcai motor-

jával, akkor már tetszett nekem. 

Ők sosem erőltették, hogy 

motorozzak, én döntöttem így. 

Négyévesen kezdtem motoroz-

ni. Először egy kis quaddal, majd 

kaptam egy KXD motorkerék-

párt, utána pedig felülhettem az 

első versenymotoromra. Nagyon 

szeretem, hogy tudunk egymás-

sal versengeni, ha csak egyedül 

motorozol, az nem olyan buli. 

A Béta Motorsport Egyesület 

tagja vagyok, és csapatomnak a 

tavalyi szezonban én hoztam a 

legtöbb pontot.

Mikor kezdtél versenyezni, és 

milyen eredményekkel büsz-

kélkedhetsz?

K.F.R.: Hatévesen indultam elő-

ször versenyen, picit izgultam, 

de nem vette el a kedvem, sőt 

még jobban feldobott a verseny-

zés. Indultam azóta endurocross 

és motocross versenyen is. Most 

ültem át 65 cm
3
-re. Endurocross-

ban a bajnokságban 7 verseny 

volt, és az utolsó volt a király-

választó, ahol kiválasztották 

az országos bajnokot. Az 50-es 

kategóriában eddig első, máso-

dik és harmadik helyezéseket 

értem el, a királyválasztón pedig 

harmadik lettem, az országos 

bajnokságban pedig második 

helyezést szereztem.

Mi a különbség az enduroc-

ross és a motocross között?

K.F.: A motocross verseny zárt 

pályás, nagy tempójú verseny, 

hosszú ugratókkal, magas 

ugrásokkal. Az endurocross azt 

jelenti, hogy benne van a cross 

pályának egy része, de a másik 

fele az erdőben van, fák között 

és nem túl extrém, de épített 

akadályokon kell átmenni. A 

superenduro jellemzően nagyon 

kis helyen zajlik, most utoljára a 

Papp László Arénában tartották. 

Hatalmas, extrém akadályokon 

kell átmenni, amik magasabbak,  

mint maga a motor. Ezen egye-

lőre nem indulunk el, mert nem 

lenne értelme.

K.F.R.: Az enduro azt jelenti, 

hogy erdőben versenyzünk, a fák 

között kell menni a motorral, és 

az a cél, hogy minél gyorsabban 

teljesíts egy kört. A motocross-

ban nincs akadály, ott egy rendes 

cross pályán motorozunk.

Gondolom, akadnak izgalmas 

pillanatok.

K.F.: Bizony. Az erdőben nem 

lehet látni a versenyzőket, 

izgatottan várjuk, mikor bukkan 

fel. Egyszer nagyon izgultunk, 

mert néztük az időt, Ricsi csak 

nem jött ki az erdőből, és nem 

tudtuk, mi történt. Kiderült, 

hogy csak megállt segíteni egy 

társának, aki felbukott.

K.F.R.: Az történt, hogy én és 

Olivér, a versenyzőtársam a 

többiek előtt mentünk. A társam 

elesett, és a dombon nem tudta 

egyedül feltolni a motorját, nem 

tudta berúgni. Megálltam neki 

segíteni, és mentünk tovább, 

persze apáék meg vártak kint. 

Veszítettünk 5-10 másodpercet, 

de így is megnyertem a futamot.

Mit szólnak mindehhez a szülők?

K.F.: Természetesen féltjük és 

aggódunk érte, de ha ő ezt sze-

retné csinálni, akkor nem fogjuk 

őt gátolni ebben. Egyébként 

minél jobban tud motorozni, 

annál kevésbé féltjük, de az első 

néhány versenyen, ahol nem 

volt belátható a pálya, mindig 

nagyon izgultunk, mikor bukkan 

már fel. Volt két komoly  

balesete, akkor azért próbáltuk 

lebeszélni a motorozásról, de 

nem sikerült. Amíg ő szeretné 

csinálni, addig támogatjuk, ha 

nekünk kell hajtani és unszolni 

őt, hogy menjünk motoroz-

ni, akkor nem. Elég sokan így 

csinálják, de én nem az elveszett 

álmaimat próbálom kergetni, 

kergesse ő a sajátjait.

Mi a célod, Ricsi?

K.F.R.: Hogy világbajnok legyek, 

de ahhoz nagyon sokat kell 

gyakorolnom. Az egyensúlyo-

zásomat még fejlesztenem kell, 

meg azt is, hogyan menjek át jól 

az akadályokon. Ezt az edzőm is 

látja, és én is érzem. 

Milyen érzés verseny közben 

látni Ricsit?

K.F: Büszkék vagyunk rá, mert 

tényleg tehetséges és ügyes, 

a kortársait a balesetei ellené-

re is meg tudta verni tavaly. 

Egyébként első lett volna, de 

mi egyedüliként a mezőnyben 

elektromos motorral indultunk, 

az akkumulátor viszont két alka-

lommal is lemerült, és Ricsinek 

az első helyről kellett kiállnia. Így 

pontokat veszített, és második 

lett a bajnokságban.

Milyen baleseteid voltak?

K.F.: Négyszer műtötték Ricsit, az 

egyik alkalommal a csuklójában 

minden csont eltört, a kezét szö-

gekkel rakták össze az orvosok. 

De egyébként, amikor a felkarja 

tört el, annyival ment, mintha 

gyalogolt volna, szóval nem fel-

tétlenül kell ehhez száguldozni.

K.F.R.: Volt a könyékbalesetem, 

akkor a felkar végéből leszakadt 

egy darab. Ott elkövettem egy 

hibát, hogy amikor meg akartam 

előzni az ellenfelemet, bemen-

tem belső ívre, és nem húztam 

elég gázt, az első kerék leakadt, 

és eldőltem. A csuklóbalese-

tem pedig egy ugratás közben 

történt.

Hogyan néznek ki a hétvégék? 

Gondolom, minden versenyre 

elkíséritek Ricsit.

K.F.: Persze, megyünk vele min-

denhova. Amikor még kicsi volt, 

akkor lehetett segíteni neki, 

hiszen ők még nem tudják felállí-

tani a motort, ha elesnek. Ez úgy 

nézett ki, hogy ő ment a pályán, 

én pedig szaladtam körbe utána, 

ha elesik, felállítsam. Ebből már 

kinőttünk. Tavaly csak endu-

rocrosson indultunk, hogy ne 

kelljen minden hétvégét a ver-

senypályákon tölteni, de ha több 

kategóriában is indulunk, akkor 

gyakorlatilag minden hétvégén 

úton vagyunk. Vannak egynapos 

és kétnapos versenyek is, de 

általában már előző este le kell 

mennünk, mert reggel 7-kor van 

a nevezés, és az nem lenne jó, 

ha nagyon korán kelne Ricsi, és 

fáradtan állna rajthoz.

A tanulás és a motorozás ho-

gyan egyeztethető össze a sok 

edzés mellett?

K.F: Nyáron, amikor hosszab-

bak a nappalok, hétköznap is 

megyünk edzeni, hétvégén 

szintén vannak edzések. De 

amikor épp nem motorozik Ricsi, 

akkor hokiedzésre jár, mert oda 

is le van igazolva. Hokizni azért 

jár, hogy legyen erőnléte, de a 

motoros edzések egy része is fi-

zikális edzés. Az egyik probléma 

egyébként az, hogy Érden nincs 

igazán lehetőség arra, hogy 

edzünk, a legközelebbi cross  

pálya Monoron van, akárhová 

indulunk, az egy óra autózás, és 

ez időt vesz el.

K.F.R.: Először is órán mindig 

nagyon figyelek, ez sokat szá-

mít, utána pedig, ha hazaérek a 

suliból, gyorsan megcsinálom a 

leckét. Az iskolai eredményeim 

4-es körüliek.

K.F.: Ricsi tudja, hogy a mo-

torozás nem mehet a tanulás 

rovására. Ez csak addig tartható 

fenn, amíg az iskolában is telje-

sít. Ebből Magyarországon nem 

lehet megélni, fontos mellette 

a tanulás. A cél nyilván a minél 

jobb eredmény elérése, de nem 

lehet feltenni erre egy életet.

Költséges mulatság ez a sport?

K.F.: Igen, tavaly szerencsére 

volt több kisebb és egy na-

gyobb szponzorunk, ami azt 

jelenti, hogy csak a költségek 

felét kellett nekünk fizetni, idén 

viszont nem tudjuk, mi lesz. De 

ezek a motorok nagyon szer-

vizköltségesek, gyakorlatilag 

minden verseny után szervizelni 

kell őket, és a gumik is nagyon 

gyorsan kopnak.

Mik a tervek az idei évre?

K.F.: Idéntől már enduroverseny 

is lesz, az nagyon hosszú, ott 

100 km-t is mennek az erdőben, 

de mivel ő még kicsi, nekem is 

motorra kell ülnöm, és kísérnem 

kell, a pályán megyek utána. 

Télen általában van egy kis 

pihenés, de tavasztól beindul a 

szezon, és szinte minden hétvé-

ge versennyel fog telni. 

Szabó Réka Nikoletta

Kilencéves endurocross  
versenyzője is van Érdnek
Az érdi Kovács Ferenc Richárd, a Béta Motorsport 
Egyesület versenyzője mindössze kilencéves, de már 
nyolcévesen másodikként zárta az Endurocross Magyar 
Bajnokság ifi 50 cc-s kategóriáját. Vele és édesapjával, 
Kovács Ferenccel beszélgettünk.
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Mivel magyarázták az emberek a töme-

ges elhalálozással járó járványokat?

A 18–19. században Isten büntetésének 

gondolták. Mivel nem ismerték a beteg-

ség kórokozóját, úgy vélték, istentagadó 

életükért érte őket a csapás. A kolera 

kapcsán 1831-ben megjelent egy angol 

karikatúra, amelyen az orvosok kalapban, 

felöltőben keresik, honnan jön, mi okozza 

a betegséget. Keresik a földben, a pocso-

lyában, létrákon és disznóólban. 

Végül is nagyot nem tévedtek.

Igen, a kolera esetében például rájöttek, 

hogy köze van a vízhez, ezért elkezdték 

fertőtleníteni a kutakat bizmutporral. 

Könnyű volt túladagolni a szert, és mivel 

a bizmut nagy mennyiségben épp olyan 

tüneteket okoz – hányást, hasmenést –, 

mint maga a betegség, végül ugyanúgy 

halálhoz vezetett. Az észak-magyarorszá-

gi vármegyékben épp ez vezetett az 1831-

es koleralázadáshoz. A parasztok ugyanis 

azt hitték, hogy a földesurak szándéko-

san megmérgezik a kutak vizét, ezért 

egészségügyi biztosokra, vármegyei 

hivatalnokokra, sőt papokra támadtak, 

valamint fölgyújtottak néhány kúriát és 

kastélyt. Érden ilyen jellegű lázadás nem 

történt, a plébános szerint azért, mert 

még időben lenyugtatta a kedélyeket.  

Ezt honnan lehet tudni? Egyáltalán, 

milyen forrásokra lehet támaszkodni 

Érd történetének kutatásakor?

Ebben a témában fontos forrás a plébá-

nosok által vezetett Historia Domus. A 

legkorábbi – ami meg is jelent a múzeum 

kiadásában – az, amelyet Hegedűs József 

plébános vetett papírra az 1850-as évek-

ben, és 1820-tól 1868-ig írta le a település 

jelentősebb eseményeit. A Historia Domus 

azért érdekes forrás, mert minden benne 

van, amit a plébános fontosnak tart. 

Elsősorban egyházi eseményekről ír, de 

időnként kitér a közösség életét érintő 

történésekre is, például tűzesetekre, árvi-

zekre, járványokra.

Melyik volt az a járvány, amely a legjob-

ban megviselte a közösséget?

Ezt nehéz megmondani, de a pestis- és a 

kolerajárványok mindenképpen. A pes-

tisről kevés az információ, ahol nincs más 

forrás, ott az anyakönyvekből próbálunk 

tájékozódni. Sajnos azok is hiányosak. Az 

1738-as országos pestisjárványról példá-

ul tudjuk, hogy Érden közel 30 halálos 

áldozata volt – januártól február közepéig. 

Utána azonban hiányzik az anyakönyvből 

néhány év.

Mivel tudjuk ezt a számot összevetni? 

Hányan haltak meg járványon kívüli 

időkben?

Az éves halálozás 20-30 körül alakult 

akkoriban. Épp a pestisjárvány előtt is 

volt egy furcsa kiugrás a statisztikákban: 

1736-ban több mint 60 ember halt meg, 

túlnyomó többségük 1 év alatti, és 1-5 

éves gyerek. Ebben az időszakban magas 

volt a csecsemő- és gyermekhalandóság, 

de mivel ez a kiugrás mindössze néhány 

hét alatt keletkezett, talán fekete-himlő 

járványra lehet következtetni, mint a kor 

egyik tipikus gyermekbetegségére. A 

himlő elleni oltást 1799-ben fedezik fel, és 

Magyarországon viszonylag korán elkez-

dik oltani a gyerekeket.

Hányan laktak akkoriban Érden?

Az 1745-ös összeírás idején 883 fő lakott 

147 háztartásban, 1757-ben 1180 fő, 272 

házaspár.

Mit gondoltok akkoriban a pestisről?

A 18. század közepéig húsz-harminc éven-

te járványos méreteket öltött. 1709–11 kö-

zött is volt egy országos járvány, amelynek 

– becslések szerint – sokkal több halálos 

áldozata volt, mint a Rákóczi-szabad-

ságharcnak. A kutatók 410 ezer körülire 

becslik a pestis áldozatainak a számát.

Azzal 

tisztában voltak, 

hogy a beteg ember ter-

jeszti a kórt?

Igen, hiszen 

karanténnal 

próbáltak 

védekezni. 

Igaz, mielőtt 

bevezették 

volna, tartot-

tak még egy 

engesztelő 

misét vagy 

zarándoklatot, és 

hát ugye kevés dolog van, 

ami jobban terjeszti a járványt, mint egy 

közösségi megmozdulás. Azon kívül a 

karantén azt jelentette, hogy lezárták 

az utakat, beleértve a vízi közlekedést 

is, és őrséggel próbálták elkerülni, hogy 

az emberek kiszökdössenek. A települé-

sen belüli szomszédolást azonban nem 

tiltották. Azon kívül például az 1831-es 

kolerajárványa épp nyárra esett, az aratá-

si munkák idejére. A Historia Domus ezzel 

kapcsolatban megemlíti, hogy kettesé-

vel-hármasával lettek rosszul a mezőn az 

emberek, szekéren behozták őket, meg-

kapták az utolsó kenetet, és meghaltak. 

Ez például arra utal, hogy bár a várost 

lezárták, a földekre továbbra is kijártak. 

Az anyakönyvben több olyan bejegyzés is 

szerepel, hogy „holtan találták a mezőn”. 

Mit tettek a holttestekkel?

Amikor már napi 12-14 haláleset történt, 

tömegsírba temették az embereket, és 

leöntötték mésszel a fertőtlenítés érdeké-

ben. Ez a közösségnek egészen apokalip-

tikus élmény lehetett, hiszen a szeretteik 

nem kaphatták meg a végtisztességet, és 

el sem búcsúzhattak tőlük.

A papok az elsődlegesen veszélyez-

tetettek közé tartoztak. Róluk mit 

tudunk?

Érden az atya mind a pestis-, mind a kole-

rajárványt túlélte, Battán viszont a szerb 

plébános az elsők között kapta el a kole-

rát, és bele is halt. A veszteségekre utalhat 

az is, hogy Érdnek két kápolnája is – a 

Szenvedő Krisztus és a Szent Sebestyén, 

Szent Rókus, Szent Rozália szenteknek 

állított barokk kápolna – kapcsolódik a 

pestishez. E három „pestis-szent” életé-

hez kapcsolódott a betegség, halálukban 

pedig később csodálatos gyógyulásokat 

hoztak. A kápolna építését 1734-re datál-

juk, ahogyan a kerítésen is látható. Mivel 

abban az évben nem volt járvány, talán az 

1709–11-es pestis emlékezetére állíthatták, 

fenntartása a közösség feladata volt. A 

Kálvária-hegyen álló Szenvedő Krisztus-

kápolna alapkövét 1747-ben rakták le, tíz 

évvel a pestisjárvány után, báró Péterffy 

János vagy a felesége Pongrácz Éva 

építtette, az elvonuló pestis emlékére. 

Két kicsi gyermekük a templomban van 

eltemetve, lehetséges, hogy pestisben 

haltak meg. 

A karanténon kívül hogyan próbált 

védekezni a közösség?  

Mind a pestis, mind pedig a kolera idején 

felmerült a pálinka mint orvosság haszná-

lata. A járvány idején alaposan fölment az 

ára. De ez legalább nem okozott halált, 

nem úgy, mint az érvágás. Azt gondolták 

ugyanis, hogy ha az emberben felgyű-

lik a rossz miazma, le kell csapolni. Az 

izzasztás, borogatás, fürösztés legalább 

jóleshetett a betegeknek, illetve próbál-

koztak mindenféle gyógynövényekkel, 

több-kevesebb sikerrel. Vallásos gyógymó-

dokat is bevetettek, ilyen volt a ráolvasás, 

a Zakariás szent képével díszített kereszt. 

A koleránál viszont valóban bevált, hogy 

egy orvos óránként egy liter teát itatott 

a betegeivel. A kolerás ember nagyjából 

ennyi vizet veszít a folyamatos hányással, 

hasmenéssel. A túlélés nagyrészt a beteg 

genetikai adottságain és immunrendsze-

rén múlt.

Mennyire bíztak az emberek az orvo-

sokban, ha Isten büntetésének gondol-

ták a járványt?

Erről nincsenek igazán adatok. A hatósá-

gok 1831-ben a járvány megszüntetésére 

orvosokat irányítottak a járványos falvak-

ba, így Érdre is, akiket gyógyszerekkel lát-

tak el. A kolerás betegeket két seborvos 

látta el, Kaszás István és Mellis Leopold, 

utóbbi már a járvány kitörése előtt is 

Érden tartózkodott. Kaszás István valószí-

nűleg vármegyei orvos volt, és a járvány 

csökkenésével távozott a településről. 

Mellis Leopold túlélte a fertőzést, és a 

későbbiekben is Érden maradt. Ő volt az, 

aki az első kolerás beteget egyébként té-

vesen diagnosztizálta, azt mondta, „az új 

kenyérrel élés, és arra hideg víznek ivása” 

tette beteggé. A kistelepülési orvosok 

nem mindig álltak a helyzet magaslatán, 

és nem is jutott minden településre or-

vos. Ismeretlen betegség esetén valóban 

csak a sötétben tapogatóztak. A kolerá-

val például nem is találkozhattak koráb-

ban, hiszen az Ázsiából jött be. Az 1820-as 

évek végén jelent meg Oroszországban. 

A fertőzés ellen határzárral védekeztek, 

azonban sószállító ruténekkel mégis csak 

bejutott a betegség. Először az északi 

megyékben terjedt el, majd a folyók men-

tén délebbre is.

Az említett betegségek kórokozói bak-

tériumok, a világtörténelem legsúlyo-

sabb járványát azonban vírus okozta. 

A spanyolnátha terjedését különösen 

egyszerűvé tette az első világháború. 

Érdet ez hogyan érintette?

A spanyolnátha – a feltételezés szerint – 

egy kansas-i farmról indult el 1918 tavaszán, 

Az életünket immár két éve jelentősen meghatározza a járvány, és 
a vele járó korlátozások. Lehoczki Zsuzsanna történész, az érdi 
Magyar Földrajzi Múzeum kutatója letűnt korok történelemmé szelí-
dült betegségeiről tartott előadást. Írott és tárgyi emlékek közt kutat-
va arra keresett választ, hogyan érintették a járványok Érdet, milyen 
nyomot hagytak a város emlékezetében.

Volt már rosszabb is,  
mint Covid idején
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melynek gazdája bevonult katonának, és 

vitte magával a betegséget. Az első hul-

lám még nem járt túl sok halálos áldozat-

tal, a második (1918 őszén) és a harmadik 

(1919 tavaszán) azonban már igen. A jár-

vány gyorsan elérte Európát is, mivel az I. 

világháborúban harcoló amerikai csapa-

tokkal gyorsan elterjedt a hadszíntéren. 

Majd a világháború véget ért, a katonák 

pedig hazavitték a fertőzést is. Magyar-

országon 1918 augusztusában jelent meg 

a spanyolnátha, de az áldozatok pontos 

száma nem ismert. A második hullám vi-

lágviszonylatban néhány hét alatt 20-100 

millió áldozatot követelt.

Hogyhogy ilyen nagy a szórás?

Pontos adatokkal nem rendelkezünk az 

áldozatok számát illetően, mert nem-

csak mi, de a fejlett országok sem tudtak 

megbízható kimutatásokat készíteni. 

Magyarországon sok család megpró-

bálta elkerülni a karantént, ezért nem 

jelentették be a megbetegedéseket. Ez 

érthető is, hiszen a férfiak távollétében a 

nők tartották a frontot a hátországban. 

Ha kiesnek a munkából, a család kenyér 

nélkül marad, ezért inkább betegen is 

bementek dolgozni. Nem egy esetben a 

városvezetés vagy a plébános is „part-

ner volt” az eltussolásban: halálokként 

nem a spanyolnáthát írták be. Ami a 

környékünket illeti, inkább Battáról 

tudok beszélni, mivel – kisebb település 

lévén – a dokumentumokat könnyebben 

át tudtam tekinteni. Battán 1918 őszén a 

11–50 éves korosztályban kivétel nélkül 

mindenki tüdővel kapcsolatos betegség-

ben halt meg.

Mennyi volt a plusz halálozás, ahhoz 

képest, amennyi egyébként lett volna?

Battán 1918-ban havonta 2-3 három ember 

halt meg, októberben, amikor a járvány 

második hulláma kitört 10-en, november-

ben és decemberben 4-4 fő. Az elhunytak 

közt csak négy olyant találtam, akinél 

a halál okának a spanyolnáthát jelölték 

meg, az összes többihez azt írták: tüdő-

lob, tüdővész, tüdőgyulladás. Az elne-

vezések nyilván összefüggésben álltak a 

tüdővérzéses lázzal járó járvánnyal. Azt 

sem szabad elfelejteni, hogy a járvány 

egybeesett az őszirózsás forradalommal, 

és ugye ebben az időszakban karanténról 

nem nagyon lehetett olvasni. Az biztos, 

hogy Budapesten sokkal nagyobb lehetett 

a járvány, hiszen a katonák a frontról első-

ként oda tértek vissza. Miután vélhetően 

mindenkit megfertőzött, eltűnt a beteg-

ség, és szezonális influenzaként sem tért 

többé vissza.

Mihalicz Csilla

V E R S E M  N E M  K E L L

A pillanat értéke

öbb mint négy évtizede került Ur-

bán László érdi irodalomtörténész 

látóterébe Czóbel Minka élete és 

munkássága. Vele együttműködésben a 

szintén Érden élő Bíró Erzsébet Franciska 

öt esztendeig (kezdetben napi nyolc-tíz 

órában, folyóiratok, újságok ezreinek 

átolvasásával) gyűjtötte és rendezte sajtó 

alá azt az anyagot, ami 2021-ben a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával a Kortárs 

Könyvkiadónál látott napvilágot. Egy olyan 

elfeledett író és költő életébe, munkás-

ságába enged bepillantást ez a könyv, aki 

novelláiban érzékeny és magával ragadó 

képet festett arról, hogyan éltek, gondol-

kodtak, és milyen problémákkal küzdöttek 

a nők az 1900-as évek elején, verseiben 

pedig az első világháború sokkja, majd a 

Trianon utáni trauma és fájdalom remeg.  

Ezek a költemények, novellák nem 

az asztalfióknak születtek: folyóiratok, 

antológiák oldalain jelentek meg 1886 és 

1942 között, kötetben azonban most elő-

ször láttak napvilágot. Szerzőjük, Czóbel 

Vilhelmina (azaz Minka) az anarcsi kas-

télyban látta meg a napvilágot 1855-ben, 

és arisztokrata nevelése révén nemcsak 

németül, hanem angolul és franciául is 

kiválóan beszélt, pici korától nemcsak írt 

és olvasott, hanem számos műfordítást 

is készített. Művészi szinten zongorá-

zott, külföldön tanult, Byront tízévesen 

már eredetiben olvasta, s mikor apjának 

elmondta, hogy „verselését nehézkesnek, 

itt-ott ügyetlennek találtam”, az csak 

annyit mondott a lányának: ostobasága 

és hiúsága mindvégig kerékkötője lesz 

az életének. A tizenkét-tizenhárom éves, 

sértődött Minka azt tervezte: elszökik ott-

honról, költeményeit elviszi Aranynak vagy 

Jókainak. Az álmodozásból idővel valóság 

lett. Nemcsak Jókaival ismerkedett meg, 

hanem több kortársa is írt róla, Aranytól 

Adyn át Móriczig. 1890 és 1914 között 

nyolc verseskötete, egy kisregénye és 

novelláskötetei jelentek meg, írt meséket, 

riportokat. A századforduló új író- és köl-

tőnemzedékével nem tudott már lépést 

tartani, népszerűsége csökkent, a neve 

feledésbe merült, s hatvantól kilencven-

egy éves korában bekövetkezett haláláig 

elvonultan élt a birtokán. 

1931-ben így írt: „Versem nem kell. Az 

újságok azt mondják,/Hogy már nincsen az 

én számomra hely,/A mérhetetlen jöven-

dő terében/Nincs már keret, mely nékem 

megfelel./…Papír, toll drága, nincsen tisz-

teletdíj,/Sem írógépem – hát mit tehetek?/

Van csillag, virág – így aztán nem írom,/De 

élem majd a költeményeket.” 

Verseit még bő egy évtizedig élte és írta. 

Férjhez nem ment soha (két nagy szerel-

me volt, egyikük Justh Zsigmond író, aki 

tüdőbetegségben korán meghalt), mára 

elfeledték a nevét. 

De nem teljesen. Bíró Erzsébet Franciska 

és Urbán László kötete segítségével meg-

ismerkedhetünk nemcsak Czóbel Minka 

költészetével és prózájával, hanem egy 

fontos történelmi korszakkal is egy művelt 

hölgy szemüvegén át. 

„A pillanat értéke – ez a kötet címadó 

verse, amit Minka hetvenévesen írt. Én is 

pont annyi voltam a kötet megjelenése-

kor, 2021-ben, ez a »két hetvenes« jelentő-

ségteljes volt számomra. A kötetet pedig 

azért ajánlom az olvasók figyelmébe, 

mert közérthetően, szépen és világosan 

ír minden témáról, a szülőföldre való 

hazatéréstől – sokat utazott külföldön – az 

anyaságon át az özvegységig, pedig ez 

utóbbiakat át sem élhette. Megragadó 

sorai a mai embert is megérintik” – mond-

ta lapunknak Bíró Erzsébet Franciska, aki 

Urbán Lászlóval együtt több költőt is közel 

hozott irodalmi találkozókon a nézőköz, 

a Czóbel-kötetet, illetve íróját azonban (a 

tavaly szeptemberi könyvhéten történt hi-

vatalos bemutató és dedikálás után) Érden 

mutatták be először, a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtárban. Nemcsak Minka életének 

emlékezetes pillanatait idézték fel – vissza-

emlékezések, korabeli írások alapján –, 

hanem a verseiből is adtak ízelítőt. 

Aki kíváncsi az elfeledett arisztokrata 

hölgy költészetére, prózájára (novelláiból 

még maradt egyébként egy csokor kiada-

tásra váró), A pillanat értéke című kötetet 

a Líra, illetve a Libri könyvesboltjaiban 

vásárolhatja meg, vagy kikölcsönözheti az 

érdi könyvtárból. 

Ádám Katalin

Czóbel Minka az 1880-as években népszerű író- és költőnő 

volt, az 1900-as évek nyugatos nemzedékével már nem tudott 

lépést tartani, mára pedig teljesen elfelejtették a nevét, mun-

kásságát. Illetve nem teljesen: az Érden élő Bíró Erzsébet Fran-

ciska és Urbán László irodalomtörténész újra felfedezték, és 

egy kötetet is szenteltek neki, amit múlt szerdán mutattak be a 

könyvtárban.
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Szent Sebestyén, Szent Rókus, 

Szent Rozália kápolna



RÖPLABDA

3:1-es vereséggel kezdte a női 

röplabda NB II Nyugati csoport-

jának alsóházi rájátszását a Delta 

RSE Érd. Az együttes a rájátszás 

első körében a Szombathelyi 

Egyetemi SE vendégeként lépett 

pályára. Az érdiek nem kezdtek 

rosszul, ám hiába játszottak jól 

az első és második szettben is, 

mindkét játszmát a vasiak nyer-

ték minimális különbséggel. 

A harmadik felvonást már 

jól bírta a Delta, amely 25:19-

es részsikerrel szépített, de a 

negyedik negyedben már nem 

tudta tartani a hazaiakat, akik a 

játszmát 25:11-re behúzva 3:1-re 

nyertek. „Ha az első két szett-

ben jobban elhittük volna, hogy 

tudunk nyerni, akkor még lehet, 

hogy sikerül is!” – summázta 

a mérkőzést Dömötör-Mátrai 

Beáta vezetőedző.

SAKK

Leküzdötte hátrányát és 5-5-ös 

döntetlent játszott az Alag-Du-

nakeszi vendégeként az Érdi 

VSE sakkcsapata a Pest megyei 

szupercsoportban. Az Érdi VSE 

sakkozói a szükséges tíz helyett 

csak kilenc játékossal utaztak 

Dunakeszire, ahol a létszámhiány 

miatt egy pontos hátránnyal 

kezdtek, de ezt két óra után, 

2-2-nél sikerült kiegyenlíteni, majd 

innen már végig fej-fej mellett 

haladtak a csapatok, akik végül 

5-5-ös döntetlennel zártak. 

Az Érdi VSE-ből Szilágyi Sámuel, 

Vendég Balázs, Holtság István és 

Gaál István is egy-egy, Jász Péter 

és Fábián Gyula pedig 0,5-0,5 

ponttal járult hozzá a végered-

ményhez. Az eredménnyel az 

érdiek továbbra is a tabella máso-

dik helyén állnak a Dunaharaszti 

mögött, de az Alag-Dunakeszi 

szorosan követi őket.

TOLLASLABDA

Nemzetközi szinten fejlőd-

hettek az érdi tollaslabdázók. 

Hétvégén ugyanis Pécsen 

rendeztek a junior korosztály 

számára nemzetközi megméret-

tetést, ahová számos országból 

érkeztek külföldi versenyzők is. 

Az eseményen az Érdi VSE két 

tollaslabdázója, Ágai Zsombor 

és Kis-Kasza Miklós is elindult. 

Egyéniben csak Kis-Kasza Miklós 

indult, aki rögtön az első mecs-

csén kikapott belga ellenfelétől. 

Vegyes párosban Kis-Kasza Vetor 

Tányával szlovén ellenfeleiket 

legyőzte, de a második körben 

a németektől kikapott, míg Ágai 

Zsombor Orosz Teklával cseh–

szlovák kettőstől szenvedett 

vereséget. Ágai és Kis-Kasza fiú 

párosa azonban szépen mene-

telt, hiszen lengyel és román 

ellenfeleiket is 2:0-ra győzték 

le, de a későbbi győztes német 

páros már túl nagy falat volt, és a 

2:0-s vereséggel Kis-Kaszáék nem 

jutottak döntőbe.

A Puskás Akadémia FC II tavaszi 

idénynyitón még számos játéko-

sára nem számíthatott Limperger 

Zsolt, az Érdi VSE vezetőedzője, 

akinek dolgát az sem könnyí-

tette meg, hogy a klubnál nagy 

játékosmozgás volt a télen, ezért 

az új játékosoknak még össze kell 

szokniuk.

Ez meg is látszott a mérkőzé-

sen, melyet a vendég felcsútiak 

kezdtek aktívabban, és Gazdag 

Vajk, illetve Magasföldi József 

kísérleteinél csak az érdi kapus, 

Kertész Ferenc bravúrjainak kö-

szönhetően nem szerzett veze-

tést a PAFC II, miközben az érdiek 

az első negyvenöt percben csak 

egy gyenge Szabó Richárd-kísér-

lettel próbálkoztak.

A fordulás után a két új érdi 

igazolás, Kürti Zsolt és Hunya 

Krisztián is betalálhatott volna, 

de ami késett, nem múlott, 

hiszen az 56. percben egy gyors 

érdi támadásnál Szabó Richárd 

középről, huszonhárom méterről 

bombázott a kapuba.

Az érdi gól megfogta a vendég 

felcsútiakat, akik ezután kevésbé 

voltak veszélyesek a kapura, de 

a hajrában sikerült kiegyene-

sedniük, és a 86. percben egy 

mintaszerű akció után Magas-

földi révén egyenlíteni is. Sőt, 

nem sokkal később Magasföldi a 

három pont sorsát is eldönthette 

volna, de Kertész Ferenc bravú-

ros védésével pontot mentett 

az érdieknek, maradt az 1–1-es 

döntetlen.

„Hullámvasút volt számunk-

ra ez a mérkőzés. Rengeteg új 

játékosunk van, akiknek össze-

szokásához jó pár meccsre van 

szükség, ennek jeleit lehetett 

látni a mérkőzés elején, aztán 

szinte a semmiből rúgtunk egy 

gólt egy szép átlövésből. Utána 

le kellett volna hozni a meccset 

egy nullra, de figyelmetlenségből 

kaptunk egy gólt, majd mentünk 

a három pontért, de hátul olyan 

helyeket hagytunk, hogy ki is kap-

hattunk volna. Minden pontot 

meg kell becsülni, ezt az egyet is. 

Innen megyünk tovább” – érté-

kelt Limperger Zsolt, az Érdi VSE 

vezetőedzője.

„Úgy kezdtük a meccset, hogy 

dominálni tudtunk, és volt néhány 

helyzetünk az első húsz percben, 

amiket nem sikerült gólra váltani. 

A második félidő elején volt egy 

időszak, amikor az Érd fölénk ke-

rekedett, ekkor kaptuk a gólt, bár 

nem azért, mintha fölénk nőttek 

volna játékban, hanem apróbb hi-

bákból, rutintalanságból kaptuk. 

Ugyanakkor a mérkőzés végére 

kiegyenesedtünk, és azt éreztem, 

hogy fizikálisan és csapatjátékban 

is az ellenfelünk fölé nőttünk. 

Voltak nagyszerű támadásvezeté-

seink, és ha kicsit hazabeszélek, 

akkor azt mondom, plusz két 

pont még bent is maradt, de a 

mögöttünk hagyott viszontag-

ságos hetek után nekünk az egy 

pont is kiváló” – fogalmazott 

Nagy Ádám, a Puskás Akadémia 

FC II vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb feb-

ruár 20-án lép pályára, amikor 11 

órától a ZTE FC II vendége lesz.

Domonkos Bálint
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Rövidpálya

Ikszelt a Puskás II-vel 
az Érdi VSE

Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II 1–1 (0–0)
Érd, 200 néző. V.: Molnár Réka (Dobos D., Bencze A.)
Érdi VSE: Kertész F. – Szabó R., Gubacsi, Csiszár, Petrezselyem (Gaj-
da, 65. p.) –Pallagi – Révész (Bartos, a szünetben), Hunya, Kertész 
B. (Gera D., 72. p.), Koós – Kürti
Vezetőedző: Limperger Zsolt
PAFC II: Kiss Á. – Farkas B., Alaxai, Babós, Nahirnij – Kiss N., 
Kicsun, Czár (Kapus, 77. p.) – Bakti, Magasföldi, Gazdag
Vezetőedző: Nagy Ádám
Gól: Szabó R. (56. perc), ill. Magasföldi (86. p.)

NB III, NYUGATI CSOPORT, 21. FORDULÓ

Az első félidőben a Puskás Akadémia FC II több 

nagy helyzetet is kidolgozott, a vezetést a fordulás 

után Szabó Richárd bombagóljával mégis az Érdi 

VSE szerezte meg, amely azonban előnyét nem 

tudta megtartani, miután a hajrában Magasföldi Jó-

zsef is betalált, kialakítva ezzel az 1–1-es döntetlent.
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Domonkos Bálint szak-

írónk ismét összegyűj-

tötte a hét legizgalma-

sabb sporthíreit.
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Tisztelt Közgyűlés!
Visszatekintve az évre, egyetlen dolog, amit sikerült megcsi-
nálni az egy térköves járda a Kornélia utcától a piacig. Erre a 
kormány adott pénzt, köszönet érte.

Sajnos útépítés és vízelvezetés önkormányzati pénzből a 
választókerületemben nem történt! Ilyen nem volt az elmúlt 14 
évben!

Sajnos a Modern Városok Program is leállt, az elindított beru-
házások közül nem valósult meg semmi Ófaluban! Voltak ter-
vek a Molnár utca rendbetételére, de nem kötöttek szerződést 
a kivitelezésre. Ugyanígy a Hamzsabég tér, Mecset környékére 
sem. Nem történt meg a szerződéskötés a Gazdatiszti Házra 
sem. 

Ami tavaly nagy nehezen elindult az Önkormányzati Pince és 
Présház. Amit itt zajlik, azt nyomon követtem. Ajánlom az újságírónőnek, Mihalecz Csil-
lának a témát, aki mindenhez is ért. Nyomozza ki, hogy mi történik ott? Több hónapja 
figyelem az „építkezést” sajnos nem halad. A kitermelt földet a Kálvária utcára hordták 
önkormányzati területre vagy 100 méteren. Közgyűlésen a polgármesternek feltettem a 
kérdést, miért nem halad az építkezés? Első válasza: külföldről jön az anyag! Második 
alkalommal kérdésem volt, hogy talán új vállalkozó van, mert ezek jobban csinálják? És 
tényleg igaz, hogy az előző lelépett a pénzzel? Nem! – ez volt a válasza a polgármes-
ternek, nincsen új vállalkozó. Akik ott dolgoznak, mást állítanak. Akkor hogy is van?? Ki 
építi tovább és mennyivel többe kerül? 
Csak még egy kérdés: a felelős műszaki ellenőr ezt nem látta vagy nem akarta látni? A 
polgármester miért nem ad őszinte választ?

A polgármestertől ígéretet kaptam nyilvánosan, hogy küldi a Hamzsabég tér terveit, ami 
a Modern Városok Program keretében épülne. Azóta se történt semmi ezzel. Ha maradt 
volna a régi városvezetés, mi már 2020. szeptemberben elkezdtük volna.

A 2021. évi költségvetésben 10 millió forintot kértem fordítani a műemlékeink állapotá-
nak megóvására, visszaállítására. Sajnos annak ellenére, hogy megvolt a pénz, ebből 
se lett semmi, a városvezetés nem csinált semmit. Sajnálatos módon a külső világítás 
úgy valósult meg, hogy a Kápolna teteje össze akar dőlni és beázik. Ezt világítja meg?? 
Inkább ezt kellett volna megcsinálni az önkormányzatnak.

Tehát nem lett semmi a nagy tervekből. Majd az ófalusi emberek megcsinálják. Már 
csak azt kellene tudni, hová lett a pénz, ami erre volt szánva??

Több megkeresést kaptam a csatornapénz visszafizetéssel kapcsolatban. Az egyetlen, 
aki bármit is visszaadott, az a Társulat volt, nem azok akik a kampányban ígérték. Ezért 
a társulati irodához továbbítottam a kérést.

Sajnos előfordult lakástűz is, a Barca utcában. Segítettünk nekik, koordináltam az ado-
mányok egy részét és én magam is vittem nekik.

Igyekeztem elérni a hegyen a Kakukk Hegyen a Kápolnához vezető út és környékének 
rendbetételét. Napirenden tartottam a Kápolna felújítását. 

A polgármester márciusban „nagy” tervvel állt elő. Le szerette volna zárni a Mély utcát. 
Elbeszélgettünk. Hivatkoztam a gazdákra, akiknek a földjük és szőlőjük van illetve 
sokan élnek is ott, akiknek nagyot kellene kerülni. Az az út mindenkié, közpénzből épült. 
Ezt nem lehet csak úgy lezárni. Forgalomlassítást azért lehetne alkalmazni. Polgármes-
ter úr megértette és elállt a lezárási szándékától.

Meghívást kaptam az Érdi Horvát Önkormányzat által szervezett Nemzetiségi Napra. A 
Főtéren csodás fellépés volt. Beszélgettünk a meghívott delegációkkal. Nagyon szuper 
délután és este volt, a bállal együtt. Gratulálok az Érdi Horvát Önkormányzat vezetésé-
nek!

Sajnos a választókerületemben az általam szorgalmazott gyalogátkelőhelyek nem 
valósultak meg. Pedig nagy szükség lenne rá a piacon, SZTK előtt és az Alsó utcában a 
Bolyai kisiskolánál.

Felszólaltam a Közgyűlésen az alábbi ügyekben:
» Edit utca Kékesiéknél a parkolási rend kialakítása, fásítás vagy megoldás kell. Jegyző 
Asszony intézi.
» Alsó utca – Felső utca zöldhulladék elszállítása. Ami több mint 15 zsák. Megoldás 
tervezés alatt. Talán több zsák kellene. Polgármester úr ígéretet tett, hogy megoldja.
» Nincs internet a Sulák utcában Almási úrnál. Polgármester úr ígéretet tett, hogy meg-
oldja.
» Gyalogátkelőhelyek problémája a piacnál és az SZTK-nál
» Nyereg köz a Kastély utca felé járhatatlan. Polgármesteri ígéret van a megoldásra, 
személyesen ígérte nekem.
» Gazdatiszti Ház tisztítása. Nagy munka folyt, hordták el a beton gerendákat, régi WC-
ket, téglákat. Kérdésem volt, hogy miért a Kápolna utcára hordják? Választ még nem 
kaptam, hogy hová is vitték pontosan? Talán az M6-os autópálya mellé feltöltöttek vele 
egy önkormányzati telket? Ott friss nyomok vannak.
» Nagy örömmel olvastam, hogy Ófaluban jövőre három utca lesz aszfaltozva. Na-
gyon jó hír, hogy 27 hónap után végre lesz útépítés. Kérdéseim, járva az utcákat: lesz 
vízelvezetés a Dózsa György utcában, illetve a Júlia utcában? Vagy csak úgy leterítenek 
valamit? A Járom utca így is veszélyes, a víz hová fog folyni?
» Ófaluban több éve az Ártézi Kútnál fényfűzért telepítünk. Köszönet Zsirkai Lászlónak, 
hogy idén is megtörtént.
» Sajnos az érdi médiában nem számolnak be rendesen arról, amit felvetünk a Közgyű-
lésen.

Egyéb ügyek, amivel foglalkoztam:

» 2021. 01.15. A Járom és Kerék utcákban a helyszínen jártam és kértem a síkosság-
mentesítést. Vittek sóval kevert homokot.
» 2021.03.21. A Mély úton a Battai útnál az Y elágazásnál illegális szemétlerakást talál-
tam, bejelentettem.
» 2021.10.06. A Kerülő utcában újabb hulladék kupac elszállítását kértem.
» A volt Téglagyár kaszálása idén hosszas küzdelem után történt meg. Tologatták egy-
más között a feladatot az ÉFKI és az Érdi Városfejlesztési Kft.
» Kértem a Vető utcában a Széles utca felé eső részen az önkormányzati telek kaszá-
lását. Ezen kívül a 027/123 és 027/3 hrsz önkormányzati telkek takarítását és szemét 
elszállítását kértem dr. Barabás Emőke többszöri levélváltás után megoldotta.
» Emma u. 3/B-nél egy öreg birsfa elszáradt, ki kellett vágni. A lakók virágoskertet csi-
nálnak ott.

» Ófaluban a Postánál kátyúzás és padkázás volt a karbantartás keretében.
» Erzsébet utcában az Érdi Bolyai Általános Iskola környékén és az Edit utcánál ott-
hagyták a táblákat, jeleztem és elvitték. 
» 2021.07.22. Nagy eső után a József Attila utcában a murvát elvitte a víz. Dózsa 
György úton kráter, többszöri kérés után lett javítva. A Kerülő utca – Sugár utca több-
szöri kérés után ideiglenesen javítva. Az biztos, hogy ide szilárd út kellene. A polgár-
mester úr ígérte korábban, többször is. De még sehol semmi.
» A Kerülő utcában az önkormányzat kisajátított több házat. Ez a Modern Városok Pén-
zéből történik. Ami nem jó ebben az egészben, hogy részben lebontja az önkormányzat 
a házat, de a szemetet otthagyják Kérdésemre azt mondták, hogy elfogyott a pénz. A 
szemét meg csak gyűlik ott. Micsoda munka ez??
» Éva utca végén Siskánénál a víz a házba folyt. Polgármesterrel bejártuk a terepet. 
Neki láttak a húgyos árok takarításának. De sajnos az állami részen az árkok maradtak 
úgy, ahogy voltak ezért nagy víz esetén nem tud elfolyni.
» Az derült még ki, hogy az Erzsébet utcában a csatornával több helyen is probléma 
van. Sz.A.-nál a WC tartalma a földszinti helységbe folyt. Nehezen ment a takarítás, 
fertőtlenítés a város részéről, az úton folyt a fekáliás víz. Valamit kellene tenni, hogy 
város-szerte az esővizet ne a csatornába kössék, mert az mind itt az Erzsébet utcában 
ömlik ki az utcára.
» Arató utcában is volt gond a szennyvízzel. Képviselőként felhívtam a diszpécsert és 
jöttek, kiszippantották.
» Kerülő úton nyáron ismét nagy volt a gaz, egyszer kérésemre lekaszálták, de többször 
kellene.
» A Vető utcai árokban nagy víz mutatta meg, hogy többször kellene takarítani. Telkeket 
öntött el a víz. Csak sokadik kérésemre jöttek kitakarítani.
» Erzsébet utcában a lakótelepi parkolóban a száraz ágak levágása végre megtörtént. 
A parkoló gépkocsikban nem lesz kár. Szakember vezetésével, megfiatalítottuk a fákat. 
Nagyon nehezen ment, mert a kocsikkal nem akartak elállni. Köszönet az ÉKFI-nek a 
szakszerű munkáért.
» Csősz utca javítását kértem, ugyanis a víz befolyik az udvarba. Kértem ismételten a 
Járom utca kátyúzását, sajnos minden eső után ugyanolyan. Itt a kinyúló ágak súrolták 
a gépkocsik oldalát, kértem a levágását.
» 2020-ban lettek a választókerületemben napelemes közvilágítási lámpák telepítve. 
Mindegyikben akkut kellett cserélni idén. Nagyobb bevilágítást alakítottak ki. Most már 
jól világítanak és bírják is sokáig.
» Az Elhurcoltak Keresztje az Ercsi úton gyalázatos állapotban volt. Többször kértem, 
mire végre lekaszálták. Tetlák Örs segített.
» Építkezés volt a Teréz utca végén, a kocsik a sarat kihordták az utcára, seprűs kocsi 
eltakarította.
» Járom utcánál a partfal mellett a nagy esőzések hatására a víz árkot mélyített. Az 
veszélyes dolog, homokzsákkal oldottuk meg.
» Kornélia utcában nagy mennyiségű szemetet találtunk kint és bent, a Polgármesteri 
Hivatal segítségét kértem a megoldásra.
» 2021.08.31. Kerülő utcában ismét nagy mennyiségű szeméthegyek alakultak ki. Volt 
ígéret polgármestertől, alpolgármestertől a megoldásra. Semmi nem történt. Valaki egy-
szer csak felgyújtotta. Levelet küldtem újból mindenkinek, Tetlák Örs végül segített.
» Enikő utca 1-2 körül kértem útjavítást. Erre ráfújtak az úttestre egy kis kátrányt és 
kőport. Sajnos ezt rendesen kellene megcsinálni. Az első eső után a víz máris elvitte a 
javítást. Újra kértem.
» Önkormányzati pincék előtt a Mély utcában valaki lerakott 12 db autógumit. Kértem 
elszállítását.
» Kerék utcában Imre úrnál a Natura2000 területről az ágak átnyúlnak a tulajdonos bir-
tokára. Újra kértem a rendezését, sajnos még most is problémás.  
» Kerék utcában az idős hölgyhöz befolyik a házába a víz. Kértem ÉKFI-től segítséget.
» Szintén Kerék utcában a villanyoszlopnál a part oldal megrepedt. Választ várok, hogy 
mi a teendő mert a víz a Molnár utcai házakba is befolyik.
» Nyereg köz – Kastély köz, Gereblye utca utcaszakaszok gyalázatos állapotban. Fel-
szólaltam a Közgyűlésen, a polgármester úr azt mondta intézkedik. 
» Csősz utca, Sugár utca, Elvira utca, Piroska utca javítását ÉKFI megoldotta. Dózsa 
György 12 előtt sokadjára megoldva.
» Amikor vezették az AVL kábelt a Budai úton, az összes csapadékvizet bevezették a 
Paula utcába. Szegélykövezni kellene, hogy megtartsák a vizet és ne rombolja a Paula 
utcát.
» Ella utcában a bodzafától nem lehetett kilátni, meg kellett oldani. Kátyúzást is kértem 
ÉKFI-től. 
» Az Eszter és Éva utca sarkon kértem rendes betonszél kialakítást. A teherautók kidön-
tik, kitapossák kanyarodásnál. Többször volt már javítva, rendes megoldás kellene.
» Római út – Molnár utca sarkon bokor metszésére, kiszáradt fa kivágására ígéretet 
kaptam.
» Vető utca –Külső Római útnál nem volt közvilágítás, intézkedtem.
» Az Edit utca Alsó utca AVL kábelfektetés volt.  Ugyanígy a Budai úton a járdát gyalá-
zatos állapotban hagyták. Kértem a polgármester úr és a közterület felügyelet segítsé-
gét.
» Az Erzsébet utcában több helyen felvágták az utat, kértem a helyreállítást.
» 2021.11.09 Judit utca kábelfektetési után megsüllyedt nyomvonal helyreállítását kér-
tem az ÉKFI-től, nagy sár volt az utcában.
» Az Emília utcában kértem az önkormányzati telek takarítását, az ott található olajos 
hordó elszállítását, az útra kinyúló ágak levágását, amelyek a járdán közlekedők számá-
ra balesetveszélyt jelentettek.
» Béke tér 8 épületénél a bokor és zöld hulladék elszállítását kértem. Emma utca 3-nál 
valaki kirakott matracot, kértem az elszállítást. Erzsébet utca 1-5 épület között kukák 
cseréjét kértem és azt, hogy gyakrabban ürítsék. Ugyanígy az Emőke utcai emeletesek-
nél is kértem.
» A lakótelepen is többször kellene elszállítani a zöldhulladékot. 
» A Magasparton jártam, szomorú látvány volt a szemétdomb, kértem a takarítást. Judit 
utcából Mély utca felé szeméthegyek. Bejelentve.
» A volt Téglagyári terület ügyében még mindig megy az egymásra mutogatás. Az Érdi 
Városfejlesztési Kft. leírja, hogy ők csak a melegvizes kút környékéért felelnek. A volt 
Téglagyári területet az önkormányzat vette meg, nekik kell gondoskodni a kaszálásról.
» 2021.11.17 kátyúzást kértem a Mély utca Judit utca felőli részén, a Vető utcától a 
Római útig az Arató utcában. Mivel ez minden komolyabb eső után újból fennáll, kértem 
a polgármester úrtól az aszfaltozást végre.
» A szemetelők útját sajnos nem állták a Széles utcában az oda elhelyezett beton-
tömbök sem. Széthúzták és lerakták. Mivel önkormányzati telek, kértem segítséget az 
eltakarításban.
» A Szapáry utcában kértem egy kiszáradt akácfa kivágását a balesetveszély megszün-
tetése érdekében. Molnár utca 28. közterületen levő fa belelógott a vezetékbe ÉKFI 
ígéret van a gallyazásra.

Érd, 2021. december 5.
Antunovits Antal

A képviselő teljes beszámolóját 
a QR-kód leolvasásával érheti el: 

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK
Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pontosan 
ki mit tett le tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részletes 
beszámolót kell benyújtaniuk a Közgyűlésnek. Hétről hétre közöljük 
ezeket a szövegeket. A sort Antunovits Antal (FIDESZ-KDNP-Összefo-
gás), az 1. választókerület képviselője folytatja.
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APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

LAKATOS ÉS HEGESZTÉSI TAPASZ-

TALATTAL RENDELKEZŐ kollégákat 

keresünk hosszú távra a Konténer 

Hungária Kft-hez érdi telephelyünkre. 

Érdeklődni önéletrajzzal  az allas@

kontener.hu e-mail címen lehetséges.

 (61/2022)

ALBÉRLET

KÜLÖN BEJÁRATÚ BÚTOROZOTT 

összkomfortos  lakás kiadó.  

Tel.: 06/30 964 9246 43/2022)

SZOLGÁLTATÁS

KIHELYEZETT ANGOL NYELVOK-

TATÁS CÉGEK SZÁMÁRA Érden és 

környékén. Tapasztalt, nyelvi területen 

tanult oktató, üzleti angol, nyelvvizsgá-

ra felkészítés. Telefon: 06/20 624 8433

 58/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORS SZOLGÁ-

LAT: csap, szifon, WC-tartály, radiátor, 

elzáró szerelés. Fürdőszobák teljes 

körű felújítása burkolással.  

Tel.: 06/70 642 7526 46/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

val. Tel.: 06/30 797 1037 33/2022)

EGYÉB

PENGŐT, KORONÁT, FORINTOT 

papír-, fémgyűjteményt vásárolnék !  

Tel.: 06/20 997 1153 (37/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 

vásárolok készpénzért kis és nagy 

hanglemzeket, műsoros kazettákat. 

Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      

 (31/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-

PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgyakat 

vásárolok. borbelyimre69@gmail.com.  

Tel.: 06/20 924 4123 (26/2022)

ELADÓ 12 NM-ES GARÁZSBEÁLLÓ,  

Érd központjában (Budai út) egy társas-

ház mélygarázsában. A mélygarázs zárt, 

elektromos kapuval rendelkezik. Ár: 4 

millió Ft. Érdeklődni: 06/30 784 4655

 (60/2022)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítá-

sát bontás nélkül is, lapostető szige-

telését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701

 56/2022)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(
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2

)

(1/2022)
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2

)

(
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2

)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
0

2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

(36/2022)
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

RENDSZERGAZDA 
munkakör betöltésére 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. január 26-i számában.

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

MARDO SZÉNHIDRÁTCSÖKKENTETT 
GLUTÉNMENTES FRISS PÉKÁRU MINDEN 

NAP AZ ÉRDI STOPSHOP SPARBAN. 
A HOZZÁADOTT CUKORTÓL MENTES 

GRANOLÁKAT IS KERESD A KENYEREK 
ALATT AZ ÁLLVÁNYON!

(55/2022)

(53/2022)

(57/2022)

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

GAZDIKERESŐ

Zocke

Kedves, 3 év körüli, nagy termetű, ivar-

talanított szuka kutyus. Vidám, játékos, 

foglalkozásigényes. Stabil kerítéssel 

rendelkező kertes házba ajánljuk.

Poncsó

Kedves, 6 hónap körüli, közepes-nagy 

termetűre növő kanocska. Még sok 

foglalkozást igényel, kertes házba 

ajánljuk.

Kobak

Barátságos, 10 hónap körüli, közepes 

testű, mozgékony kan kutyus, főként 

kutyás tapasztalattal rendelkező csa-

ládnak ajánljuk.

Gyémánt

6 hónap körüli, nagyon emberbarát, 

közepes-nagy termetűre növő ka-

nocska. Még sok foglalkozást igényel, 

kertes házba ajánljuk.



13 2 0 2 2 .  f e b r u á r  1 5 .  |H O L ?  M I T ?  M I K O R ?

HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Zöldövezet
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré – sztárok a 

mikrofonnál
20.00 Jazzpresszó ism.

KEDD
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Sztárportré ism. 
19.00 Jazzpresszó  

Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 dzsesszmaga-

zinja
20.00 Hetedhét  

– Juhász Árpád műsora

SZERDA
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Apád Anyád!
 Az Érd FM 101.3 családi 

magazinja Ölvedi Rékával és 
Zsuffa Péterrel

19.00 Jövőnéző 
20.00 Rockbarlang Gidófalvi 

Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Uzsonna Virág Péterrel  
18.00 Zöldövezet ism. 
19.00 Filmszerész
 Az  ÉrdFm filmes, tévés, mozis 

magazinja Kovács Gellérttel és 
Urbán Szabolccsal

20.00 Apád-anyád ism.

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
14.00 Majdnem szombat, 
 pláne délután 
 Popzene mindenkinek
19.00 Play Off – Az ÉrdFM 

101.3 sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel
21:00  Filmszerész ism. 

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
12.00 Play Off ism. 
14.00 Érd FM TOP 20
 Az Érd FM slágerlistája
16.00 Koppány és a haverok
18.00 Filmszerész ism.   
20.00 Bundáskenyér best of 
22:00  Sztárportré ism. 

VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism. 
06:00 Jövőnéző ism. 
07.00 Budáskenyér Best of
09:00 Play Off ism. 
14.00 Zöld övezet ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Starsky és hát jazzklub

Február 21. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 256 INFERNÁLIS BŰNÖK DANTE KÖREI 

KISPONT GALÉRIA
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Eötvös 10 online
  – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas filmren-

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész, 
Pinceklub extra

12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 338. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők
 unokái között – könyvbemutató a 

Magyar Földrajzi Múzeumban
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB/I  Érd -Motherson 
 Mosonmagyaróvári KC
21:10 Partizán tv – A sajtószabadság nem 

az,  hogy az újságíró össze-vissza ír, 
 amit akar – Eötvös Pál 
 22:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:40 Érdi történetek
00:10 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 22. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Overnight
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas filmren-

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész, 
Pinceklub extra

12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese  
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport: Érdi VSE- Puskás 

Akadémia FC II.
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
 dokumentumfilm, R.: Surányi Judit t
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 23. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Duckers
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:00 Hírek
16:10 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
16:40 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Film-Nekem már egy hét után 
 honvágyam van (2018), 
 portréfilm, R.: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv – Az előítélet nagyon 

káros  a nyomozói munkában. 
 Monoszkóp a rendőri előítéletekről
22:15 Kézilabda  2021-2022. Női NBI  
  0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 24. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv- Duckers
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Nene zenekar
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Turnébusz tv- Duckers
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, 
 R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022.
 Női NBI  Érd -Motherson 
 Mosonmagyaróvári KC
22:50 Film - A film (2000), 
 magyar filmdráma r.: Surányi András 
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglal

Február 25. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET 
 140 SYYPORCA TÓTH TANDEM
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas filmren-

dező, forgatókönyvíró, érdemes művész, 
Pinceklub extra

12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin

19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film - A kajakozásban nőttem 

fel (2019) rendező: Babiczky László  
21:15 Partizán tv  – Interjú Veiszer Alindával 
 a hazai médiaviszonyokról 
 és az online tartalomgyártásról
22:40 Film-Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R: Kőszegi Edit
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Február 26. SZOMBAT
8:00 Híradó  – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között – könyvbemutató a Magyar 

Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin 
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt Művészet 
 140 SYYPORCA TÓTH TANDEM
16:00 Hírek     
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:50 7 nap
20:10 Playoff - sportmagazin
20:25  Film - Eötvös Péter 75, (2020), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András
22:10 7 nap
23:00 Film - Erózió, (1991), 
 dokumentumfilm
00:00 7 nap

Február 20. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI Érd -Motherson 
 Mosonmagyaróvári KC
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete.
15:25 Negyedik Negyed,
 Fodor János műsora
16:35 Kézilabda
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban nőttem 

fel...  - Vesmás Péter portré, (2019), 
 dokumentumfilm, r.: Babiczky László

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

AZ ELKÖVETKEZENDŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Február 19-én, szombaton 16 órakor a Parkvá-

rosi Közösségi Házban Fények, árnyak, színek 

címmel nyílik kiállítás Kovács Judit, az APS Fo-

tóstúdió tagjának fotóiból. A kiállítást megnyitja 

Abonyi Maya, az APS Fotóstúdió vezetője. 

Február 21-én, hétfőn 18 órakor a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár Parkvárosi Fiókkönyvtárában 

„Papírszínház és kézműves foglalkozás” lesz.

Február 22-én, kedden a kisgyermekes anyukák 

kipróbálhatják a Parkvárosi Közösségi Házban 

a Bukfenc játékos babatornát. A torna 1-3 éves 

gyermekek részére pedagógus vezetésével, 

sok mondókával, dallal, hangszerekkel, speciális 

mozgásfejlesztő eszközökkel zajlik. A foglalko-

zást keddenként 9 órakor tartják. (Érdeklődni 

Marosi Editnél, a +36 20 933 82 72-es telefonszá-

mon lehet.)

Február 23-án, szerdán 9 óra 30-kor a Ringató 

foglalkozást is érdemes kipróbálni a Szepes 

Gyula Művelődési Központban. A foglalkozások 

az óvoda előtti korosztálynak szólnak, néhány 

hónapos kortól hároméves korig, heti rendsze-

rességgel. (Érdeklődni Bauerné Tóth Katalinnál, 

a +36 20 343 03 93-as telefonszámon lehet.)

Február 23-án, de amúgy minden szerdán 15.30-

18 óráig a lakótelepi klubövezetben Szövőszak-

kört tartanak, így is kipróbálható a tevékenység. 

A foglalkozások során törekednek az alaptech-

nikák folyamatos tanulására és gyakorlására, a 

fonalfestési programjuk folytatására. (Vezeti: 

Tamaska Józsefné, érdeklődni a 3630213 12 09-

es telefonszámon lehet.)

Február 23-án, szerdán 18.00-19.30 között a Sze-

pes Gyula Művelődési Központban a fazekas-

keramikus szakkör következő foglalkozására 

kerül sor. Itt mindenki kiélheti fantáziáját és 

kreativitását, megismerheti azt a csodát, amit 

az agyag jelent. A kezdők megtanulhatják az 

agyag összetevőit, jellemvonásait, lelőhelyeit, 

megmunkálási lehetőségeit, feldolgozását, 

formázását, szárítását, festését, díszítését, 

kiégetését. Megismerhetik a megmunkálás 

alapfogásait, a kézi formázás technikáit. (Huber 

Kinga +36 20 559 79 79)

Február 24-én, csütörtökön 9.30-10.15-ig  a 

Szepes Gyula Művelődési Központban,15-én 

pénteken 10.00-10.45-ig a  Parkvárosi Közösségi 

Házban Pamacsoló pamacska foglalkozást 

tartanak. Ez egy kis létszámú, komplex fejlesztő 

foglalkozás 1-3 éves gyermekeknek, ahol a 

szülővel közös élményt szerezve festhetnek, 

gyurmázhatnak, ragaszthatnak, alkothatnak a 

kicsik, miközben játékosan fejlődnek. A foglal-

kozásokat minden héten megtartják. (Bejelent-

kezés és érdeklődés: info@pamacsolo.hu, +36 

70 230 93 27)

Február 24-én, csütörtökön 19 órától Pál Feri  

római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó 

„Hogyan válhat erőforrássá a múlt?” címmel 

tart előadást a Szepes Gyula Művelődési Köz-

pontban.

Február 26-án, szombaton 19 órakor Eric Assous 

a Boldogság, avagy élet 50 fölött című roman-

tikus vígjátékát tekinthetik meg a Spirit Színház 

előadásában a Szepes Gyula Művelődési 

Központban.

PROGRAMAJÁNLÓ

Szomszédok

– A mi kerti törpénk két centivel magasabb, drágám!
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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!

Mint Önök előtt is ismert, 2022. évben kerül sor az országgyűlési 
képviselők választására, és várhatóan ugyanezen a napon több 
kérdésben népszavazás megtartására is. 

A választások helyi lebonyolításához várjuk
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

a választójoggal rendelkező tagok 
és póttagok jelentkezését.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 
szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel 
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópol-
gár lehet tagja.

Fentiek értelmében a szavazatszámláló bizottság választott 
tagja lehet minden, a központi névjegyzékben szereplő, Érd 
Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkező választópolgár, 
akivel szemben a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. (Lásd: Jelent-
kezési lap Érd Megyei Jogú Város szavazatszámláló bizottsá-
gába és nyilatkozat összeférhetetlenségről 2. oldal.)

A Ve. 33. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a szava-
zatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a 
következő országgyűlési választásra megválasztott választási 
bizottság alakuló üléséig tart, azaz 4 évre szól! Ez azt jelenti, 
hogy a korábbi bizottsági tagok megbízatása lejár, tehát nekik 
is újból jelentkezni szükséges, amennyiben részt kívánnak 
venni a munkában. 

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javas-
latára a Közgyűlés választja meg. 

Kérem, hogy aki az ismertetett feltételek alapján szívesen 
részt venne a választások helyi lebonyolításában, az Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Polgármesteri 
Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. I. emelet 111. szoba) működő 
Helyi Választási Irodánál a szavazatszamlalo@erd.hu e-mail 
címen, postai úton, vagy személyesen – ügyfélfogadási időben 
– jelentkezzen a jelentkezési lap és összeférhetetlenségi 
nyilatkozat kitöltésével legkésőbb 2022. január 31.  napjá-
ig. A jelentkezési lap letölthető a honlapról, vagy átvehető a 
Polgármesteri Hivatal főépületének portáján is, illetve ugyanitt 
a kihelyezett gyűjtődobozban leadható. (Kérem, amennyiben 
e-mailben adja le jelentkezését, az eredeti aláírt példányt a Pol-
gármesteri Hivatal Főportáján lévő gyűjtődobozba a megadott 
határidőig szíveskedjen elhelyezni.)

A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automa-
tikus megválasztását, illetőleg részvételét a szavazatszámláló 
bizottsági munkában. 

Ha megválasztására, beosztására sor kerül, az Ön által 
megadott elérhetőségeken (elsősorban e-mailben) a Választási 
Iroda tagja értesíteni fogja. 

Amennyiben további kérdése van, a  06/23/522-300/201. 
melléken, vagy a 06/23/522-374 telefonszámon állunk szíves 
rendelkezésére!

Jelentkezését előre is köszönjük!
     HVI vezető

TISZTELT ÉRDI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére. 

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. január 26-i számában.

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

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. február 18.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. február 9-i számában.

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

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. február 18.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. február 9-i számában.

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

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről 
szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet értelmében a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15-e alkalmával a következő 
díjakat adományozza:

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb 
elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak 
adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, 
tevékenységével vagy egész életművével mind a városban, mind 
országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést 
szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város 
tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet 
bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek 
révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományoz-
ható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város külkapcsolatainak 
elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával meghatározó szerepet 
játszottak a város történelmének, kultúrájának valamint egyedi 
értékeinek nemzetközi színtéren történő megismertetésében, nép-
szerűsítésében és vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb a 
döntést követő 60. nap.)

Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik a tudományágak valamelyikében kimagasló telje-
sítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének 
öregbítéséhez.  

A Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, akik a közművelő-
désben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevé-
kenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal 
szolgálták a település művelődését.

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, 
akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő eredményeket 
értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzá-
járultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 
rendelet értelmében a díjak odaítélését a Közgyűlés bizottságai, a 
Polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil 
szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok indítványozhatják.

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2022. feb-
ruár 6-ig juttassák el dr. Csőzik László polgármesternek címezve a 
Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az 
onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is elérhető!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

F E L H Í V Á S
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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 06-23-522-313-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: 06-23-522-313

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
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Itt a kéményseprés 2022-es ütemterve
A társasházak égéstermék-elvezetőinek rendsze-
res ellenőrzését a katasztrófavédelem kéménysep-
rőipari szervezete végzi. Hogy az érdi társasházak 
melyik hónapban kerülnek sorra, azt az alábbi, 
utcaneveket tartalmazó 2022-es ütemterv tartal-
mazza.

A most közzétett havi bontású ütemtervet ki 
fogja egészíteni egy sokkal pontosabb, a munka 
elvégzésének napját, pontos időpontját tartalmazó, 
az érintett társasházakat megnevező tájékozta-
tás, amit időben – két héttel az ellenőrzés előtt 
– kifüggesztenek majd a házak hirdetőtábláira, 
illetve esetenként értesítőt dobnak az ingatlantulaj-
donosok postaládájába. A katasztrófavédelem kéri 
a lakosságot, figyeljék ezeket a hirdetéseket és 

támogassák a kéményseprők évente kötelezően, 
a lakosság körében ingyenesen végzett, élet- és 
vagyonbiztonságot védő és tűzmegelőző munkáját 
azzal, hogy az értesítőn megadott napon biztosítják 
a szakemberek bejutását az ingatlanjukba.

A sormunka során a kéményseprőipari szerv 
vagy szolgáltató munkatársai megrendelés nélkül 
ingatlanról-ingatlanra járnak, azaz „sorban” végzik 
az ellenőrzést. Az ellenőrzést a szilárd tüzelésű be-
rendezések égéstermék-elvezetői esetében évente, 
a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezé-
sekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrend-
szerek esetén kétévente történik meg, a kémények 
teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát 
pedig négyévente kötelező elvégezni.

Kéményseprési ügyekben a társasházak 
speciális helyzetben vannak: 2018. január 
elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka 
csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti 
lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő 
által megajánlott első két időpontban ingyenes. 
Amennyiben az ingatlan – a társasház vagy a 
társasház valamely része – gazdálkodó szer-
vezet tulajdonában vagy használatában van, az 
égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzése a 
sormunka része. Ebben az esetben a kéménysep-
rő az ellenőrzést költségtérítés ellenében végzi 
el, amelyről számlát állít ki a tulajdonos, vagy az 
ingatlanhasználó nevére.

A családi házak és a társasházzá nem alakult 

többlakásos ingatlanok esetében már nem kötelező 
az éves kéményellenőrzés, az ingatlan tulajdono-
sának feladata gondoskodni az égéstermék-elve-
zetők általános tisztíttatásáról és ellenőriztetéséről. 
Az állampolgárok időpontfoglalással igényelhetik a 
vizsgálatot. Érdemes ezt mindenképpen elvégez-
tetni, mert a legtöbb biztosító baleset (például 
szénmonoxid mérgezés), tűzeset esetén csak akkor 
fizet, ha a ciklusidőn belül (szilárd tüzelő esetén 
évente egyszer, gáztüzelés esetén kétévente 
egyszer) megtörtént a kéményellenőrzés. A ké-
ményseprő az igényhez igazodva, az állampolgárral 
előre egyeztetett időpontban végzi az ellenőrzést - 
a törvény által meghatározott, fentebb már említett 
ciklusokon belül ingyenesen.

 Molnár u 46/A 2022. jan..
 Molnár u 46/B 2022. jan..
 Teréz u 17 2022. jan..
 Teréz u 7 2022. jan..
 Ilona u 88/A 2022. jan..
 Ilona u 88/B 2022. jan..
 Ilona u 88/C 2022. jan..
 Ilona u 88/D 2022. jan..
 Ilona u 88/E 2022. jan..
 Ilona u 88/F 2022. jan..
 Ilona u 88/G 2022. jan..
 Alsó u 97 2022. jan..
 Alsó u 95 2022. jan..
 Alsó u 93/A 2022. jan..
 Alsó u 40 2022. jan..
 Alsó u 20 2022. jan..
 Alsó u 13 2022. jan..
 Alsó u 8 2022. jan..
 Alsó u 6/A 2022. jan..
 Alsó u 6/B 2022. jan..
 Katalin u 8 2022. jan..
 Katalin u 3/A 2022. jan..
 Felső u 19 2022. jan..
 Kornélia u 22/A 2022. jan..
 Kornélia u 22/B 2022. jan..
 Erzsébet u 81/B 2022. jan..
 Erzsébet u 79 2022. jan..
 Erzsébet u 46 2022. jan..
 Emília u 17 2022. jan..
 Edina u 20 2022. jan..
 Edina u 18 2022. jan..
 Éva u 17 2022. jan..
 Ella u 10 2022. jan..
 Ella u 18 2022. jan..
 Budai u 3 2022. jan..
 Budai u 7 2022. jan..
 Budai u 20 2022. febr..
 Budai u 24 2022. febr..
 Budai u 26 2022. febr..
 Budai u 28 2022. febr..
 Angyalka u 
 /posta ép./ 2022. febr..
 Intéző u 7-9/B1 2022. febr..
 Intéző u 7-9/B2 2022. febr..
 Intéző u 7-9/B 2022. febr..
 Intéző u 7-9/A3 2022. febr..
 Intéző u 7-9/F 2022. febr..
 Intéző u 7-9/F1 2022. febr..
 Intéző u 7-9/F2 2022. febr..
 Intéző u 7-9/C 2022. febr..
 Intéző u 7-9/D 2022. febr..
 Intéző u 7-9/E 2022. febr..
 Intéző u 15 2022. febr..
 Intéző u 17 2022. febr..
 Intéző u 13/A 2022. febr..
 Intéző u 13/B 2022. febr..
 Jegyző u 118 2022. febr..
 Bíró u 67/A 2022. febr..
 Bíró u 67/B 2022. febr..
 Bíró u 79/A 2022. febr..
 Bíró u 79/B 2022. febr..
 Fürj u 18 2022. febr..
 Páva u 18 2022. febr..
 Fogoly u 17 2022. febr..
 Fehérvári u 107 2022. febr..
 Fehérvári u 77 2022. febr..
 Fehérvári u 1/A 2022. febr..
 Csér u 56 2022. febr..
 Csér u 61 2022. febr..
 Csér u 36 2022. febr..
 Kossuth L. u 148 2022. febr..
 Kossuth L. u 134 2022. febr..
 Kossuth L. u 116 2022. febr..
 Kossuth L. u 114 2022. febr..
 Kossuth L. u 119 2022. febr..
 Kossuth L. u 64 2022. febr..
 Kossuth L. u 62 2022. febr..
 Kossuth L. u 48 2022. febr..
 Kossuth L. u 46 2022. febr..
 Kossuth L. u 37 2022. febr..
 Kossuth L. u 32 2022. febr..
 Madách I. u 4 2022. febr..
 Madách I. u 8/A 2022. febr..
 Madách I. u 12 2022. febr..
 Madách I. u 18/1 , 2 2022. febr..
 Könyves Kálmán u 62 2022. febr..
 Munkácsy M. u 18 2022. febr..
 Munkácsy M. u 60 2022. febr..
 Munkácsy M. u 66 2022. febr..
 Munkácsy M. u 80/A 2022. febr..
 Munkácsy M. u 79 2022. febr..
 Munkácsy M. u 99 2022. febr..
 Mátyás Király u 66 2022. febr..
 Nagy Lajos u 90/A ,B 2022. febr..
 Nagy Lajos u 92/A ,B 2022. febr..

 Nagy Lajos u 94/A , B 2022. febr..
 Nagy Lajos u 46 2022. febr..
 Petőfi S. u 77 2022. febr..
 Petőfi S. u 22 2022. febr..
 Zrinyi M. u 21 2022. febr..
 Hunyadi J. u 13 2022. febr..
 Hunyadi J. u 21 2022. febr..
 Hunyadi J. u 63 2022. febr..
 Hunyadi J. u 65 2022. febr..
 Bethlen G. u 31 2022. febr..
 Thököly I. u 12 2022. febr..
 Thököly I. u 19 2022. febr..
 Thököly I. u 23 2022. febr..
 Thököly I. u 28 2022. febr..
 Thököly I. u 31 2022. febr..
 Thököly I. u 46 2022. febr..
 Thököly I. u 59 2022. febr..
 Vörösmarty M . u 11 2022. febr..
 Vörösmarty M . u 13 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 34/A 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 34/B 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 43/A 2022. febr..
 Vörösmarty M . U 43/B 2022. febr..
 Arany J.u 37/A 2022. febr..
 Arany J.u 42 2022. febr..
 Gárdonyi G. u.12 2022. febr..
 Szent István u.81 2022. febr..
 Szent István u.59 2022. febr..
 Szent István u.61 2022. febr..
 Petőfi S. u.22 2022. febr..
 Petőfi S. u.77 2022. febr..
 Deák F.u.7 2022. febr..
 Damjanich J.u.22/A, B 2022. febr..
 Felvigyázó u.19 2022. márc..
 Alispán u.7 2022. márc..
 Alispán u.3 2022. márc..
 Alispán u.9 2022. márc..
 Alispán u.8/C 2022. márc..
 Alispán u.31 2022. márc..
 Hivatalnok u.52 2022. márc..
 Hivatalnok u.6 2022. márc..
 Tárnoki u.147/A ,B 2022. márc..
 Tárnoki u.145/A ,B 2022. márc..
 Tárnoki u.141 2022. márc..
 Tárnoki u.117 2022. márc..
 Tárnoki u.111 2022. márc..
 Tárnoki u.80/A 2022. márc..
 Tárnoki u.23 2022. márc..
 Tárnoki u.17 2022. márc..
 Pál u.1 2022. márc..
 Pál u.15 2022. márc..
 Pál u.26 2022. márc..
 Gábor u.34 2022. márc..
 Péter u.16 2022. márc..
 Péter u.22 2022. márc..
 Péter u.29 2022. márc..
 Gellért u.8 2022. márc..
 Gellért u.24 2022. márc..
 Huba u.45 2022. márc..
 György u.53 2022. márc..
 György u.55 2022. márc..
 György u.59 2022. márc..
 György u.56 2022. márc..
 György u.75 2022. márc..
 György u.103 2022. márc..
 Gyula u.11 2022. márc..
 Gyula u.19 2022. márc..
 Gyula u.38 2022. márc..
 Gyula u.40 2022. márc..
 Gyula u.55 2022. márc..
 Gyula u.49/A , B 2022. márc..
 Gyula u.61 2022. márc..
 Gyula u.62 2022. márc..
 Gyula u.101 2022. márc..
 Gergely u.12 2022. márc..
 Gergely u.25 2022. márc..
 Gergely u.29 2022. márc..
 János u.35 2022. márc..
 Hunor u.3 2022. márc..
 Hunor u.26 2022. márc..
 Hunor u.50 2022. márc..
 István u.6 2022. márc..
 Károly u.3 2022. márc..
 Imre u.1 2022. márc..
 Imre u.25 2022. márc..
 Imre u.27 2022. márc..
 Imre u.34 2022. márc..
 Loránd u.7 2022. márc..
 Zoltán u.1 2022. márc..
 Aladár u.5 2022. márc..
 Viola u.25 2022. márc..
 Csaba u.36 2022. márc..
 Csaba u.77 2022. márc..
 Ágoston u.6 2022. márc..
 Ágoston u.8 2022. márc..

 Tulipán u.19 2022. márc..
 Tulipán u.27 2022. márc..
 Bernát u.16 2022. márc..
 Emil u.41 2022. márc..
 Ernő u.2 2022. márc..
 Dániel u.4 2022. márc..
 Riminyáki u. 59 2022. márc..
 Riminyáki u.71 2022. márc..
 Riminyáki u.99 2022. márc..
 Riminyáki u.101 2022. márc..
 Riminyáki u.103 2022. márc..
 Hóvirág u.2 2022. márc..
 Hóvirág u.8 2022. márc..
 Hóvirág u.12/A 2022. márc..
 Hóvirág u.14/A, B 2022. márc..
 Hóvirág u.38 2022. márc..
 Hóvirág u.40 2022. márc..
 Hóvirág u.51 2022. márc..
 Diósdi u.29 2022. ápr..
 Diósdi u.33/A 2022. ápr..
 Diósdi u.33/B 2022. ápr..
 Diósdi u.33/C 2022. ápr..
 Diósdi u.20 2022. ápr..
 Diósdi u.24/A 2022. ápr..
 Diósdi u.61 2022. ápr..
 Diósdi u.42 2022. ápr..
 Diósdi u.50 2022. ápr..
 Diósdi u.48 2022. ápr..
 Diósdi u.52 2022. ápr..
 Diósdi u.54-56 2022. ápr..
 Diósdi u.74 2022. ápr..
 Diósdi u.78 2022. ápr..
 Diósdi u.80 2022. ápr..
 Diósdi u.84 2022. ápr..
 Diósdi u.86 2022. ápr..
 Diósdi u.94 2022. ápr..
 Diósdi u.96 2022. ápr..
 Diósdi u.98 2022. ápr..
 Diósdi u.100 2022. ápr..
 Kankalin u.10/B 2022. ápr..
 Kaktusz u.32/A 2022. ápr..
 Kaktusz u.32/B 2022. ápr..
 Iglice u.23 2022. ápr..
 Kutyavári u.12 2022. ápr..
 Kutyavári u.3 2022. ápr..
 Kutyavári u.9 2022. ápr..
 Kutyavári u.22 2022. ápr..
 Kutyavári u.21 2022. ápr..
 Kutyavári u.39 2022. ápr..
 Kutyavári u.41 2022. ápr..
 Kutyavári u.46 2022. ápr..
 Fürdő u 18/C 2022. ápr..
 Fürdő u 18/D 2022. ápr..
 Kövirózsa u.10 2022. ápr..
 Ligetszépe u.10 2022. ápr..
 Ligetszépe u.4 2022. ápr..
 Ligetszépe u.15 2022. ápr..
 Muskátli u.7 2022. ápr..
 Mécsvirág u.9 2022. ápr..
 Napvirág u.12 2022. ápr..
 Nefelejcs u.3/A 2022. ápr..
 Nárcisz u.15 2022. ápr..
 Nőszirom u.13/B 2022. ápr..
 Orchidea u.1-3 2022. ápr..
 Porcsinrózsa u.69 2022. ápr..
 Orgona u.9 2022. ápr..
 Orgona u.2/A 2022. ápr..
 Őszirózsa u.14 2022. ápr..
 Őszirózsa u.11 2022. ápr..
 Pipacs u.9 2022. ápr..
 Pemetefű u.1 2022. ápr..
 Pemetefű u.7 2022. ápr..
 Duna u.45 2022. ápr..
 Duna u.64 2022. ápr..
 Duna u.66 2022. ápr..
 Forrás tér.14 2022. ápr..
 Sás u.3 2022. ápr..
 Topoly u.9 2022. ápr..
 Sárd u.89 2022. ápr..
 Sárd u.91 2022. ápr..
 Laborc u.10 2022. ápr..
 Lendvai u.18 2022. ápr..
 Lendvai u.20 2022. ápr..
 Séd u.23 2022. ápr..
 Dagály u.11 2022. ápr..
 Balatoni u.64 2022. ápr..
 Balatoni u.66 2022. ápr..
 Balatoni u.68 2022. máj..
 Balatoni u.72 2022. máj..
 Árvalányhaj u.11 2022. máj..
 Bajuszfű u.28/A 2022. máj..
 Szép Ilonka u.11/A 2022. máj..
 Szép Ilonka u.83 2022. máj..
 Facélia u.21 2022. máj..
 Facélia u.29 2022. máj..

 Facélia u.50 2022. máj..
 Facélia u.50/A 2022. máj..
 Facélia u.64/B 2022. máj..
 Fodormenta u.6 2022. máj..
 Fodormenta u.14 2022. máj..
 Fátyolvirág u.16 2022. máj..
 Gyöngyvirág u.35 2022. máj..
 Gyöngyvirág u.48 2022. máj..
 Georgina u.12 2022. máj..
 Gyűszűvirág u.45 2022. máj..
 Gyűszűvirág u.47 2022. máj..
 Rizling u.27 2022. máj..
 Ürmös u.46 2022. máj..
 Ürmös u.48 2022. máj..
 Ürmös u.58 2022. máj..
 Aszú u.1 2022. máj..
 Diófa u.22 2022. máj..
 Cseresznyefa u.10 2022. máj..
 Cseresznyefa u.12/A 2022. máj..
 Cseresznyefa u.43 2022. máj..
 Cseresznyefa u.53 2022. máj..
 Cseresznyefa u.55 2022. máj..
 Citromfa u.51 2022. máj..
 Citromfa u.53/A 2022. máj..
 Citromfa u.53/B 2022. máj..
 Citromfa u.55 2022. máj..
 Almafa u.29-31 2022. máj..
 Bokor u.61 2022. máj..
 Bokor u.68 2022. máj..
 Barackfa u.35 2022. máj..
 Barackfa u.37 2022. máj..
 Avar u.22 2022. máj..
 Avar u.23 2022. máj..
 Áfonya u.36-38 2022. máj..
 Áfonya u.10 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.13 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.105 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.116 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.90 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.115 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.155 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.143 2022. máj..
 Bajcsy Zs.u.170 2022. máj..
 Törökbálinti u.6 2022. máj..
 Törökbálinti u.16 2022. máj..
 Törökbálinti u.30 2022. máj..
 Törökbálinti u.35 2022. máj..
 Szilfa u.41 2022. máj..
 Nyárfa u.4 2022. máj..
 Nyárfa u.6 2022. máj..
 Nyárfa u.8 2022. máj..
 Nyárfa u.10 2022. máj..
 Szilvafa u.9 2022. máj..
 Narancsfa u.10 2022. máj..
 Narancsfa u.19 2022. máj..
 Narancsfa u.22 2022. máj..
 Narancsfa u.36 2022. máj..
 Rekettye u.38 2022. máj..
 Platánfa u.33 2022. máj..
 Alsóerdősor u.9 2022. máj..
 Alsóerdősor u.11 2022. máj..
 Alsóerdősor u.28 2022. máj..
 Alsóerdősor u.57/C 2022. máj..
 Alsóerdősor u.72-74 2022. jún..
 Fagyöngy u.5 2022. jún..
 Toboz u.42 2022. jún..
 Fenyves köz 1/A 2022. jún..
 Égerfa u.12 2022. jún..
 Folyondár u.55 2022. jún..
 Vincellér u.59 2022. jún..
 Retyezáti u.10 2022. jún..
 Retyezáti u.14 2022. jún..
 Aradi u.62 2022. jún..
 Aradi u.69 2022. jún..
 Aradi u.69/A 2022. jún..
 Bakonyi u.25 2022. jún..
 Bakonyi u.43 2022. jún..
 Bakonyi u.66 2022. jún..
 Bakonyi u.74 2022. jún..
 Murányi u.59 2022. jún..
 Bükki u.11 2022. jún..
 Cserhalmi u.28/A,B 2022. jún..
 Mecseki u.44/A 2022. jún..
 Mecseki u.44/B 2022. jún..
 Mecseki u.58 2022. jún..
 Mecseki u.70 2022. jún..
 Mecseki u.74 2022. jún..
 Selmeczi u.59/B 2022. jún..
 Selmeczi u.55 2022. jún..
 Daróczi u. 34 2022. jún..
 Dévai u.17 2022. jún..
 Dévai u.20 2022. jún..
 Dévai u.63 2022. jún..
 Dévai u.67 2022. jún..
 Szovátai u.30/A 2022. jún

 Szovátai u.30/B 2022. jún..
 Szovátai u.22 2022. jún..
 Szovátai u.44 2022. jún..
 Szovátai u.35/A 2022. jún..
 Szovátai u.59 2022. jún..
 Szovátai u.70 2022. jún..
 Lőcsei u.17 2022. jún..
 Lőcsei u.23 2022. jún..
 Lőcsei u.42 2022. jún..
 Lőcsei u.62 2022. jún..
 Lőcsei u.51 2022. jún..
 Lőcsei u.72 2022. jún..
 Lőcsei u.41-39 2022. jún..
 Késmárki u.4 2022. jún..
 Tátrai u.1 2022. jún..
 Körmöci u.21 2022. jún..
 Krasznahorkai u.2/A, B 2022. jún..
 Kőszegi u14  
 (Aradi u.69/A) 2022. jún..
 Dévai u.56 2022. jún..
 Dévai u.30 2022. jún..
 Dévai u.36 2022. jún..
 Dévai u.53 2022. jún..
 Tusnádi u.2 2022. jún..
 Tusnádi u.4 2022. jún..
 Tusnádi u.6 2022. jún..
 Tusnádi u.8 2022. jún..
 Ungvári u.20 2022. jún..
 Törcsvári u.79 2022. jún..
 Törcsvári u.81/C 2022. jún..
 Törcsvári u.94 2022. jún..
 Borszéki u.18 2022. jún..
 Borszéki u.21 2022. jún..
 Borszéki u.23 2022. jún..
 Borszéki u.35 2022. jún..
 Hegesztő u.10 2022. jún..
 Hegesztő u.10 2022. jún..
 Bem köz 7 2022. jún..
 Kárpáti u.30 2022. jún..
 Aszfaltozó u.18/A , B 2022. jún..
 Simító u.11 2022. jún..
 Szerelő u.21 2022. jún..
 Kádár u.30 2022. jún..
 Szővő u.17/B 2022. jún..
 Kerékgyártó u.60 2022. jún..
 Kovács u.15 2022. jún..
 Kőműves u.32 2022. jún..
 Lakatos u.3 2022. jún..
 Tetőfedő u.67 2022. jún..
 Öntő u.19-21 2022. jún..
 Ötvös u.11 2022. jún..
 Ötvös u.25 2022. jún..
 Szővő u.108 2022. jún..
 Szővő u.135 2022. jún..
 Aszfaltozó u.67 2022. jún..
 Aszfaltozó u.69 2022. jún..
 Asztalos u.68 2022. jún..
 Asztalos u.62 2022. jún..
 Asztalos u.56 2022. jún..
 Asztalos u.47 2022. jún..
 Ács u.17 2022. jún..
 Ács u.20 2022. jún..
 Ács u.28 2022. jún..
 Gépész u.4 2022. jún..
 Gépész u.13 2022. jún..
 Gépész u.48 2022. jún..
 Gépész u.86 2022. jún..
 Betonozó u.5 2022. jún..
 Betonozó u.15 2022. jún..
 Betonozó u.22 2022. jún..
 Betonozó u.56 2022. jún..
 Fuvaros u.52 2022. jún..
 Fuvaros u.73/A , B 2022. jún..
 Bognár u.33 2022. jún..
 Földmérő u.3 2022. jún..
 Burkoló u.5/A  , B 2022. jún..
 Burkoló u.26/B 2022. jún..
 Fényező u.16-19 2022. jún..
 Fényező u.35 2022. jún..
 Fényező u.88 2022. jún..
 Fényező u.130 2022. jún..
 Földmunkás u.100 2022. jún..
 Favágó u.10 2022. jún..
 Favágó u.23 2022. jún..
 Favágó u.24 2022. jún..
 Favágó u.29 2022. jún..
 Favágó u.62/A , B 2022. jún..
 Favágó u.113 2022. júl..
 Bádogos u.65 2022. júl..
 Bádogos u.28 2022. júl..
 Festő u.6/A 2022. júl..
 Festő u.20/A , B 2022. júl..
 Festő u.26 2022. júl..
 Iparos u.140 2022. júl..
 Iparos u.145 2022. júl..


