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3. OLDAL 4. OLDAL

Füst és fagy
Mit tehetünk, ha kiskertünkben az 

idei gyümölcstermést szeretnénk 

megmenteni a fagytól füstöléssel? 

Fogós kérdés, utánajártunk.

3. OLDAL

Csillagvirág
Március 6-án szervezi tizedik Csil-

lagvirág túráját az Érdi Kertbarátkör 

Halász Antal és Süle Zsolt vezetésé-

vel a Beliczay-szigeten.

Kartellgyanú
Az előző ciklus kartellgyanús óvodai 

beruházása miatt Csőzik László pol-

gármester az összes óvodai beruházás 

alapos átvizsgálását rendelte el.

Minden nap egy csőtörés
Érden négyszáz kilométer hosszan kanyarog az 

ivóvízvezeték, ehhez még kétszáz kilométer bekö-

tővezeték társul. Ezek mintegy fele elavult, ezért 

gyakoriak a csőtörések. És az ivóvíz tisztasága?

CIKKÜNK A 2. OLDALON

A cukiság a vesztük
Norvégiában betiltották a Cavalier King Charles 

és az angol bulldog kutyák tenyésztését, mert a 

születendő kölykök nagy eséllyel egész életükben 

szenvedésre lesznek ítélve. A Magyar Ebtartók Segí-

tő Egyesületének alapítójával beszélgettünk.

INTERJÚNK A 8–9. OLDALON

Viharkár ellen
Rózsa Gábort, az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendelt-

ség vezetőjét, az Érdi Önkormányzat illetékesét, 

valamint az Aegon Biztosító szakemberét kérdez-

tük meg többek között arról, hogyan kerülhetjük el 

a nagyobb bajt egy vihar során.

CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

Már készül Érd 

Ki volt Csermelyi Sándor? Jovicza Ignác melyik ifjúsági regénye 

játszódik Érden? Milyen volt az irodalmi élet száz évvel ezelőtt? 

Habos László művéből, az Érdi Irodalmi Lexikonból ezt – és sok 

mást is – megtudhatunk majd. A szerzővel nem csak erről a kö-

tetről beszélgettünk.  INTERJÚNK A 7. OLDALON

Irodalmi Lexikona
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écel, Vecsés, Gyál – egy-

mástól nem túl távoli 

agglomerációs telepü-

lések, ahol az ott élők szerint 

problémás az ivóvíz minősége. 

Nagytarcsán sincs ez másképp: 

a minap tüntettek a lakosok 

az elmaradt infrastrukturális 

fejlesztések miatt – többek 

közt az ivóvizet illetően is, ami 

gyakran koszos, sárga és büdös. 

A távolabbi Pomázon is gyakran 

okoz bosszúságot a csőtörés. 

A gond az, hogy a települések 

közművezetéke egyre rosszabb 

állapotban van, mert a 2013-as 

rezsicsökkentés miatt a cégek 

nem újítják fel a csőhálózatot. 

2021 őszén tíz civil szervezet és 

öt vizes szakszervezet össze-

fogásával „vízkoalíció” alakult, 

amely az egészséges ivóvíz 

érdekében kampányol. Adataik 

szerint Magyarországon néhány 

év alatt megduplázódott, ma 

már több tízezres a napi csőtö-

rések száma. A gond egyrészt 

az, hogy az ivóvíz áfatartalma 

27 százalékos, pedig alapvető 

élelmiszer, ráadásul 2013 óta 

jelentős közműadó is sújtja az 

ágazatot, ám a bevételekből a 

vízhálózat tényleges karbantar-

tását végző önkormányzatok, 

magánszolgáltatók egy fillért 

sem kapnak. A „vízkoalíció sze-

rint” a hálózatból származó víz 

86 százaléka rejt egészségügyi 

kockázatot, 50 százaléka pedig 

súlyosan veszélyes. 

És mi a helyzet Érden?

Underground

Fontos, hogy lássuk, milyen ha-

talmas földalatti hálózatról van 

is szó. Az ÉTV nyolc településen 

(Érd, Diósd, Tárnok, Törökbálint, 

Pusztazámor, Remeteszőlős, 

Herceghalom, Sóskút) száz-

ezer ember (illetve számtalan 

intézmény) számára szolgáltat 

ivóvizet. Mint az ÉTV-től meg-

tudtuk, az érdi víz kilenc helyi 

víztermelő kútból származik, 

ezek többsége a sasvárosi 

vízbázison található, de jön víz a 

Keserűfű utcai forrásból is, emel-

lett az ÉTV társszolgáltatóktól is 

átvesz Duna-menti, parti szűrésű 

kutakból nyert vizet. (Az érdi 

Duna-parton is vannak kutak, 

de ezek vízminőségi problémák 

miatt 2003 óta nem termelnek.) 

A termelő kutak az ÉTV teljes 

szolgáltatási területén egy 740 

kilométer hosszú vezetékháló-

zatba továbbítják a vizet, ahon-

nan eljut az elosztópontokra, 

onnan pedig a fogyasztókhoz. 

Az elosztás 24 víztárolón, vala-

mint nyomásfokozó gépháza-

kon keresztül történik. 

Ami csak Érdet illeti, városunk-

ban 412 kilométer az ivóvízve-

zetékek hossza, ehhez jön még 

hozzá 203 kilométer bekötőve-

zeték. Mindkét esetben fele-fele 

arányban keveredik a hagyo-

mányos (ma már elavult) és a 

műanyag (modern) csőanyag. 

Míg a gerincvezetékeknél az 

azbesztcement cső, a bekötő-

vezetékeknél az acélcső dominál. 

2021 őszén, mikor megalakult 

a fent említett „vízkoalíció”, az 

ÉTV-től megtudtuk: 2020-ban az 

elavult szakaszokon összesen 

256 csőtörés volt a gerincveze-

tékeken és 182 meghibásodás 

a bekötővezetékeken. Ha azt 

tekintjük, hogy egy csőtörés 

helyreállítása átlagosan 300-400 

ezer forintba kerül, akkor nagy-

jából 150 millió forint az éves 

anyagi ráfordítás, nem beszélve 

a felhasználóknak okozott kelle-

metlenségekről.

Minden napra  

egy csőtörés

Az ÉTV szolgáltatási területén 

átlagosan napi egy csőtörés 

van. Ez persze csak átlag – az 

ivóvízellátó rendszerek állapota 

egyébként településenként más 

és más. Ilyenkor nemcsak a hibát 

kell elhárítani, hanem fertőtlení-

teni és mosatni is kell, a szeny-

nyezések elkerülése érdekében. 

Persze, egyszerűbb megelőzni a 

bajt: a Veolia Víz Zrt. tulajdonos-

sá válását követően bevezették 

a műszeres szivárgásvizsgálatot, 

amivel a szivárgásokat a lehető 

leggyorsabban és leghatéko-

nyabban fel lehet deríteni, ráa-

dásul ez a módszer elengedhe-

tetlen információkkal szolgál a 

karbantartási és rekonstrukciós 

tervek elkészítéséhez is. 

Mint tavaly novemberben 

már megírtuk, az elavult csövek 

cseréjét évről évre közösen 

kellene tervezni a tulajdonos 

önkormányzatnak és a szolgál-

tatónak, de az anyagi források 

egyre jobban elapadnak, elle-

hetetlenítve ezt a munkát. Az 

utóbbi esztendőkben évente 

átlagosan 30-40 millió forintot 

tudtak csőcserékre fordítani 

Érden, ami (a jellemzően kisebb 

100 milliméter átmérőjű csőka-

tegóriában vizsgálva) kevesebb, 

mint 1 kilométer gerincvezeték 

cseréjére elegendő. Elmondható, 

hogy a jelenlegi felújítási forrá-

sok gyakorlatilag „tűzoltásra”, 

azaz a legrosszabb csőszaka-

szok cseréjére mennek el.

Nagyobb lélegzetű felújítás 

2013-ban volt Érden: a város az 

ÉTV szakmai segítségét igénybe 

véve pályázott és nyert el 1,5 

milliárd forintot a Svájci Alap 

pályázatán az ivóvízrendszer 

korszerűsítésére. Ebből az ösz-

szegből 600 milliméteres, illetve 

100-200 milliméteres fő-, illetve 

gerincvezetéket rekonstruáltak, 

megújították az üzemirányí-

tási rendszert, és lecseréltek 

bizonyos berendezéseket. A 

projekt érezhető hatása, hogy 

az érintett szakaszokon nullára 

csökkent a csőtörések, üzemza-

varok száma. Csakhogy 2013 óta 

nem volt lehetőség az elavult 

csőszakaszok nagyobb mértékű 

cseréjére.

Idei tervek

Az ÉTV Kft. minden tőle telhetőt 

megtesz annak érdekében, hogy 

a meglévő víziközműrendszerei 

működése zavartalan legyen. A 

szükséges karbantartásokat és 

hibaelhárításokat minden körül-

mények közt elvégzik, ugyan-

akkor a víziközmű-szolgáltatási 

díjak 2013 óta változatlanok 

– szemben minden egyéb költség 

folyamatos és nagymértékű 

emelkedésével, ami középtávon 

a szolgáltatás ellehetetlenülésé-

hez vezethet.

Az anyagi források engedte 

mértékig az elmúlt években 

több ezer méter vezetékre-

konstrukciót valósítottak meg, 

és voltak egyéb fejlesztések is, 

a korszerű műszerek beszerzé-

sétől a vízmérőcsere-programig. 

A tavalyi év legjelentősebb 

fejlesztése Érden a Duna utcai 

és Botond utcai vezetékrekonst-

rukció volt, valamint a Tárnoki 

úti vízvezeték-bővítés. Ebben az 

évben a Mecset utca ellátatlan 

részén terveznek ivóvízvezeték-

építést, tervezik a Nyírfa utcai 

nyomásfokozó gépházban négy 

frekvenciaváltó beépítését és a 

Duna-parti Vízműtelepen egy új 

szivattyú telepítését is.

Minden tiszta?

És most elérkeztünk a vízmi-

nőséghez, amit akkreditált 

környezetvédelmi laboratórium 

bevonásával rendszeresen ellen-

őriznek: városunkban huszonöt 

mintavételi helyszín van, és 

előre összeállított, az illetékes 

hatóság által jóváhagyott éves 

ütemtervek alapján havonkén-

ti gyakorisággal vizsgálják a 

szolgáltatott ivóvizek minősé-

gét. Probléma esetén azonnal 

megteszik a bejelentést az előírt 

szervezeteknek, és ismételt vizs-

gálatokat végeznek,  szükség 

esetén azonnal beavatkoznak.

A részletes vízminőségi adato-

kat honlapjukon közzé is teszik, 

amit a QR-kód leolvasásával 

érhet el.  

A mikrobiológiai és mikroszkó-

pos biológiai paraméterek ered-

ményei egyébként a legutóbbi 

mérések szerint minden esetben 

megfeleltek az előírásoknak. 

Ádám Katalin

A Z É R T  A  V Í Z  A Z  Ú R
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Ezért ilyen 
gyakoriak  
a csőtörések

Tudta, hogy csak Érden négyszáz kilométer hosszan 

kanyarog az ivóvízvezeték, és ehhez még kétszáz 

kilométer bekötővezeték társul? Ezek mintegy fele 

elavult, nem csoda, hogy gyakoriak a csőtörések. 

Kérdés, mindez milyen hatással van az ivóvíz tiszta-

ságára.

Ha csőtörés van, nagyon 
fontos, hogy mielőbb észreve-
gyék és megjavítsák a hibát a 
szakemberek. Hibabejelentő 
vonalaik éppen ezért éjjel 
nappal hívhatók: (23) 365 
921 vagy (23) 500 000. A 
hibabejelentéseket e-mailben 
is fogadják: hibabejelento@
erdivizmuvek.hu.

Tiszta vizet a pohárba!
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Egy korábbi csőtörés Érden
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2021. március 21-e óta tilos avart 

égetni Érd teljes közigazgatási 

területén. A tilalom alól nem 

mentesülnek a fertőző gom-

bás vagy egyéb betegség által 

érintett gallyak, levelek sem. A 

tiltás a kerti sütögetésre, bog-

rácsozásra és grillezésre nem 

terjed ki. A kertünkben bármi-

kor sütögethetünk, tűzgyújtási 

tilalom idején is, persze a kellő 

gondossággal, odafigyeléssel. 

Van azonban még egy fontos 

kérdés, amit érdemes tisztázni, 

főleg így, télutón: ez a füstölés. 

A gazdák ugyanis kora tavasszal 

nemcsak azért tüzelnek, hogy 

megszabaduljanak a tavalyi 

avartól, hanem azért is, hogy 

megvédjék a gyümölcsfáikat a 

fagykároktól.

Ilyenkor nedves, nem könnyen 

gyúló anyag (például avar vagy 

nedves szalma) elégetésével a 

levegőbe jelentékeny mennyi-

ségű szén-dioxidot és vízgőzt 

juttatunk, és a füstforrásokat 

(kupacolt, téglákkal körülhatá-

rolt avart, például) egymástól 

8-10 méterre elhelyezve ellen-

súlyozhatjuk a csekély mértékű 

(legfeljebb mínusz négyfokos) 

lehűléseket. Lehet védekezni 

mesterséges ködgyertyákkal, 

illetve olyan anyagokkal is, ame-

lyek megfelelően vastag aero-

szoltakarót vonnak a talaj fölé. 

Magyar Péternek egy tucatnyi 

gyümölcsfája van (cseresznye, 

meggy, körte, szilva). „Minden 

kora tavasszal, amikor jönnek a 

fagyok, füstöléssel védekezünk, 

különben lefagy a termés. A fale-

velek egy részét nem zsákolom, 

nem komposztálom, hanem 

félreteszem, és fagyveszélyes 

időben a kertben kupacokba he-

lyezem, benedvesítem egy kicsit, 

hogy ne gyorsan égjen, hanem 

füstöljön, és meggyújtom. A 

füstnek köszönhetően a fagyos 

levegő nem ereszkedik le a fák 

közé” – mondta Magyar Péter, 

akinek nincs tudomása arról, 

hogy kiskertekben lenne a fentin 

kívül más módszer. 

Tavaly márciusban még füs-

tölt, és idén is szeretne. 

„Itt védekezésről van szó 

– csak épp nem rovarkárok, 

fertőzések, hanem a fagy ellen. 

Soha, senki nem szólt emiatt, 

hiszen akik régóta itt élnek és 

gyümölcsöt termesztenek, azok 

hasonlóképp védekeznek, hogy 

oda ne legyen a termés nagy 

része” – mondta Magyar úr, aki 

nagy becsben tartja a gyümölcs-

fáit, és ha egy kipusztul, azonnal 

pótolja. 

„Egy évben legfeljebb egyszer-

kétszer védekezünk füstöléssel, 

nagyon ritkán fordul elő, hogy 

ennél többször kelljen” – tette 

hozzá. Miután a tiltó rendelet 

tavaly március végén életbe 

lépett, idén ezt jogszerűen már 

nem teheti meg, amennyiben a 

telke belterületen található, hi-

szen az önkormányzat rendelete 

tiltja a zöldhulladék elégetését. 

Külterületen – ahol a nagyobb 

földterületek, gyümölcsösök 

találhatók – már az országos 

rendelkezések az irányadóak: itt 

lehet száraz növényhulladékot 

égetni, de csak a katasztrófa-

védelem engedélyével. Mint 

Csámpai Attilától, a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szóvivőjétől megtudtuk, ennek 

megvan a maga menete: az 

illetékes kirendeltségnek kell be-

nyújtani a kérelmet, formanyom-

tatványon, és a kérelmezőnek 

rendelkeznie kell a tűzoltásra 

alkalmas eszközökkel. 

„Nem ajánljuk a zöldhulla-

dékok égetését, mivel nagyon 

környezetszennyező, és a szálló-

por-koncentrációt rendkívüli 

mértékben megemeli. Megtiltani 

nem tudjuk, hiszen a gazdák 

mezőgazdasági, növényvédelmi 

érdekre hivatkoznak, amit mi 

nem bírálhatunk fölül, de azt 

tudjuk vizsgálni, hogy a bejelen-

tés megtörtént-e, megkapták-e 

az engedélyt, illetve megfelelő 

körülmények közt végezték-e 

az égetést. Ha nem, ötvenezer 

forinttól hárommillióig terjedő 

bírságot szabhatunk ki. Termé-

szetesen vannak olyan területek 

(tájvédelmi körzetben, vagy 

fásítás környezetében például), 

ahol mi nem engedélyezhetjük 

az égetést, hanem a szaktárca 

jóváhagyása szükséges. Tűzgyúj-

tási tilalom idején szintén nem 

adhatunk ki engedélyt” – fűzte 

hozzá Csámpai Attila. 

Megkérdeztünk egy érdi 

baracktermesztőt is, aki külterü-

leten gazdálkodik, hogy ő hogy 

oldja meg a talajmenti fagyok 

elleni védekezést. Mint elmond-

ta, az ő gyümölcsösük mérete 

nem teszi lehetővé az égetést, 

a füstgyertyák pedig nagyon 

drágák, és csak mínusz két-há-

rom fokig jók – ha pedig fúj a 

szél, semmit sem érnek (tavaly 

például így történt, el is fagyott 

a termés jórésze). „Így mi csak 

bízni tudunk abban, hogy nem 

jön a fagy” – tette hozzá. 

Ádám Katalin

(Cikkünket folytatjuk.)

„Az élet élni akar, vagyis a virá-

gok újra kinőnek” –  kezdte Süle 

Zsolt, aki gyorsan hozzátette azt 

is, inkább az érintetlen területek 

látogatására helyezik majd a 

hangsúlyt március 6-án. Olyan 

útvonalat választanak, melyen 

nem a kivágott fák képe marad 

meg az emberekben, persze a 

túra hangulata bizonyára más 

lesz most, mint korábban. Őt is 

elszomorítja a kivágott fák látvá-

nya, akárhányszor arra jár. 

„Egy hatodnyi erdő van 

kivágva, ami nem szép látvány, 

miközben nagyon is látható 

helyen van,  mi is látni fogjuk, de 

alapvetően a virágokért me-

gyünk, nem a pusztítást nézni. 

Tudomásul kell vennünk, hogy 

ez ipari erdő, az ipari erdővel 

pedig megtörténik, hogy a faál-

lományát időről időre lecserélik.” 

Süle Zsolt elmondta azt is, hogy 

a szervezők előre bejárják majd 

a területet, így tudni fogják, hol 

vannak nagy számban a virágok. 

Az örömre adhat okot, mondta, 

hogy a hozzáértők szerint a 

virágok nem pusztulnak ki, csak 

idő kérdése, és újra gyönyörköd-

hetünk bennük.

Bízunk benne, hogy idén is 

virágszőnyeg várja a kiránduló-

kat és túrázókat, és tömegesen 

nyílik majd a védett ligeti csillag-

virág (Scilla vindobonensis) és 

az odvas keltike (Corydalis cava). 

Kis szerencsével remélhetőleg 

többféle madarat is megcsodál-

hatunk majd.

erdmost.hu
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Okos ember nem éget avart,  
a többinek meg tilos

A növények 

számára a 

tavaszi 

fagyok különösen 

veszélyesek, mert 

ekkor a gyümölcsfák 

már érzékenyebbek az 

alacsony hőmérséklet-

re. A füstölés régóta 

elterjedt módszer a 

fagykár elhárítására. 

De mit tehetünk akkor, ha kiskertünkben az idei 

gyümölcstermést szeretnénk megmenteni füstö-

léssel a fagytól. Fogós kérdés, utánajártunk.

Csillagvirág túra a Beliczay-szigeten

Füstbe ment terv

Március 6-án 

szervezi tizedik 

Csillagvirág túráját 

az Érdi Kertbarát-

kör, mely 

Halász Antal 

és Süle Zsolt veze-

tésével tart sétát 

a Beliczay-szige-

ten. Süle Zsoltot 

arról kérdeztük, 

a szigeten zajló 

fakitermelés látvá-

nyában és hangu-

latában hogyan 

befolyásolja majd 

a túrát.
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László Ferenc az Érd FM 101.3 Zó-

názó című műsorában elmondta, 

eddig két óvoda beruházásá-

nak átvizsgálása történt meg, 

melynek során egy 30 oldalas 

dokumentum készült. Az egyik 

esetében még a kartellgyanú 

is felmerül, ami azt jelenti, 

hogy az egyik ajánlattevő cég a 

közbeszerzést követően feltűnt 

alvállalkozóként a beruházás-

ban, holott ezt szigorúan tiltják 

a törvények. Általánosságban ez 

azt jelenti, hogy esetleg fennáll 

annak a gyanúja, hogy azért tett 

több vállalkozó is magasabb 

értékű ajánlatot a közbeszerzés 

során, hogy ne ők nyerjenek, 

hanem valaki más. Persze, hogy 

ebben az esetben pontosan mi 

történt, azt majd a hatóságok 

derítik ki.

A belső ellenőrzés azt is meg-

állapította, hogy minden valószí-

nűség szerint az sem zárható ki, 

hogy a beérkezett pályázatokat 

ugyanaz a személy készítet-

te. Számos egyéb probléma 

is felmerült, például az egyik 

óvoda beruházása esetében az 

akkori Pénzügyminisztérium 

szabálytalansági eljárás megindí-

tását kezdeményezte az önkor-

mányzattal szemben, és többek 

között azt kifogásolta, hogy 

nem történt piacfelmérés, nem 

nézték meg, melyek azok az Érd 

közeli vállalkozások, amelyek 

a legalkalmasabbak arra, hogy 

ezt a beruházást elvégezzék. 

László Ferenc hozzátette, egyre 

több jel mutat arra, hogy ezt a 

közbeszerzést az előző ciklusba 

irányított módon folytatták le 

úgy, hogy az a vállalkozás nyer-

jen, amelyik végül nyert.

Még nem fejeződött be az ösz-

szes óvodai beruházás átvizsgálá-

sa, ha szükséges, akkor a megfe-

lelő feljelentést is megteszik.

erdmost.hu

A QR-kód leolvasásával meg is 

hallgathatja az egész interjút:

Kartellgyanús beruházás 
az előző ciklusban
Egy óvodai beruházás ügyében már zajlik a nyo-

mozás kartellezés gyanúja miatt, Csőzik László 

polgármester ezért az összes óvodai beruházás 

alapos átvizsgálását rendelte el Érden. Erről Lász-

ló Ferenc, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának kommunikációs vezetője számolt be.

VÁLASZTÁS 2022
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Andrasek Mónika, a 8. 

számú választókerület 

önkormányzati képvise-

lője volt az Érd TV Pár-

beszéd című műsorának 

vendége.

Andrasek Mónika elmondta, mint 

újdonsült képviselő rengeteg mo-

tivációval és ambícióval kezdte el 

az önkormányzati munkát, a ter-

veit azonban külső tényezők mi-

att csak részben sikerült megva-

lósítania. A pandémia miatt 2020 

tavaszán gyakorlatilag minden 

leállt, így amit arra az időszakra 

terveztek, el kellett halasztani. 

Helyette az idősek segítése, az 

önkéntes munka megszervezése 

lett a prioritás.

Andrasek Mónika 2021 szept-

emberében adott életet máso-

dik gyermeküknek, mint 

mondta várandósan nem 

okozott gondot, hogy 

mindenhová eljusson, 

a közgyűléseken, a 

bizottsági üléseken, ha 

csak tudott, részt vett. A 

szülés utáni időszakban azon-

ban kevésbé tudott aktív lenni. 

Mint mondta, természetesen 

a gyermek igényei az elsők, de 

igyekszik a lakosokkal is tartani a 

kapcsolatot és kéréseiket 

továbbítani az illetékeseknek. 

Arról is beszélt, hogy mind a 

polgármester, mind a képvise-

lőtársai nagyon megértőek és 

rugalmasak, de megjegyezte, 

a képviselőség nem egy 

kisgyermekes anyuka 

számára van tervezve, 

és fontosnak tartja, 

hogy a fiatal, lendüle-

tes anyák is lehetőséget 

kapjanak ezen a területen. 

A Badacsonyi utca volt az első, 

ami új aszfaltot kapott Andrasek 

Mónika képviselősége alatt, itt a 

vízvezetéket is ki kellett cserélni. 

Ez az utca a jövőben várhatón 

végig aszfaltot kap, de az a része 

már másik választókerülethez 

tartozik. Ezen kívül a Kéknyelű 

utca kapott új aszfaltot. A Diósdi 

út egy szakaszán, főként az 

Érdligeti Általános Iskola előtti 

részen térkövet kapott a járda, 

mert nagyon balesetveszélyes 

volt. A jövőbeni tervek között 

szerepel a Tárnoki út aszfalt-

jának cseréje az Ürmös út és a 

Bajcsy-Riminyáki kereszteződése 

közötti szakaszon.

Szóba került a forgalomcsil-

lapítás is, a Kutyavári úton már 

30-as táblák vannak, de ezt 

jellemzően nem tartják be a 

sofőrök. Ideiglenes megoldás 

született csak: a szegélykövek 

és az útburkolat festékkel lett 

kiemelve. Nagyon szeretné, 

ha az óvoda előtti járda minél 

előbb elkészülhetne, hiszen ezt 

már megszavazták. Ugyanez a 

helyzet a Tárnoki úti Napsugár 

Óvodánál is, mint mondta, fo-

lyamatosan lobbizik azért, hogy 

ott lámpás gyalogátkelőhely 

létesüljön.

A képviselő arról is beszámolt, 

hogy a Fürdő utcát a Tárnoki 

úttól a Koronafürt utcáig egyirá-

nyusították, a Koronafürttől a 

Balatoni útig viszont már kétirá-

nyú a forgalom.

Andrasek Mónika a Fenntart-

hatósági Bizottság elnökeként 

is tevékenykedik, ami szintén új 

terep számára. 

Gárdos–Szabó

Különös hangfelvétel került 

elő a napokban. Először nem 

is értettem: különböző pártok 

vezetői ültek egy asztalnál, 

vicceket meséltek, ugratták 

egymást, nevettek saját magu-

kon, miközben Verebes István 

próbálta kordában tartani őket. 

Az egykori MSZ(M)P szék-

házába rögzített Rádiókabaré 

címe Fehér a ház, nincs kacagás 

volt, olyan szereplőkkel, mint 

Csurka István (MDF), Petraso-

vits Anna (MSZDP), Torgyán 

József (Kisgazda Párt), Tamás 

Gáspár Miklós (SZDSZ), Deutsch 

Tamás (Fidesz), Krassó György 

(Magyar Október Párt), Kato-

na Béla (MSZP) és Szűcs Ervin 

(MSZMP). 

Szó volt a szocialista vagyon 

szétosztásáról, bevallott és 

remélt párttag létszámokról, és 

a közelgő választásokról. A han-

gulat érezhetően feszült volt, 

de senki nem sértődött meg a 

másik poénjain: Torgyán doktor 

szokása szerint megpróbált 

mindenkit túlbeszélni, Deutsch 

szerény volt, TGM tárgyszerű, 

Csurka jópofa, az ismeretlen 

MSZMP-s jelölt pedig azt magya-

rázta, hogy Berecz János nem 

ért rá, de kéri, hogy amíg nem 

érkezik meg, semmiképpen se 

adják el a székházat. 

Mindez csak onnan jutott 

eszembe, hogy néhány napja 

szerettük volna vitára hívni a 

közelgő választások két helyi 

jelöltjét (azért csak őket, mert 

lapzártánkig csak ketten adták 

le a jelöltséghez szükséges szá-

mú aláírást). Bősz Anett öröm-

mel elfogadta felkérésünket, 

ám Aradszki András közölte, ő 

ugyan le nem ül egy asztal-

hoz Bősz Anettel. Idézek 

a képviselő úr leveléből: 

„A jelöltek vitájáról: 

a vita hasznos és jó. 

Egyetlen nélkülözhe-

tetlen eleme azonban 

az őszinteség. Orbán Viktor 

2006-ban már vitázott a baloldal 

vezetőjével, Gyurcsány Ferenc-

cel. Gyurcsány azt a vitát végig-

hazudta. Ezt ő maga ismerte el 

az őszödi beszédben és a ké-

sőbbi kormányzati lépései is ezt 

bizonyították. Sajnos a baloldal 

azóta nem változott, vezetője is 

ugyanaz, Érden pedig egy olyan 

képviselőjelöltet indít, aki érdi 

tartózkodásának közel három 

évét gyakorlatilag végighazudta. 

Ezért az egyenes, őszinte vita 

feltételei nem állnak fenn, 

újabb hazugságokra 

pedig semmi szükségük 

a választókerületben 

élőknek. Értékes időről 

van szó, amit a válasz-

tópolgárokkal való sze-

mélyes találkozóval fogok 

eltölteni.”

Értik, ugye? Azért nem 

ülök le vitázni a másik-

kal, mert valamikor, 

másvalaki egyszer már 

leült, és – szerintem – 

hazudott. Egyébként 

Márki-Zay Péter is szeret-

ne leülni Orbán Viktorral, de 

ebből se lesz semmi, mert Orbán 

szerint Márki-Zay nem méltó 

arra, hogy leüljön vele vitázni. 

Persze ezt nem mondja ki, mert 

az ellenzék jelöltjének a nevét se 

mondja ki. Helyette egy másik fi-

deszes úr mondja ki: „Gyurcsány 

a főnök, beosztottal pedig nincs 

értelme vitatkozni.” 

Kérdezhetném, hogy mikor 

lett a miniszterelnökből és 

mamelukjaiból az a dölyfös, min-

dent és mindenkit lenéző ember, 

akik ma? De nem kérdezem, 

ezt előttem már sokan és 

nálam pontosabban le-

írták. Inkább azt kérde-

zem, mikor veszett ki 

a politikából a szellem, 

a humor, a vagányság? 

Miért nem lehet megtisztelni 

a választókat (és a nem választó-

kat) azzal, hogy négy évenként 

egyszer leülök valakivel, aki min-

denről mást gondol, mint én? 

Miért nem lehet legalább úgy 

tenni, mintha hinnék a demokrá-

ciában? Miért nem lehet elhitetni 

az emberekkel – legalább négy 

évenként egyszer –, hogy nor-

mális országban élünk? 1990 óta 

rengeteg idő eltelt, az akkor szü-

letett gyerekeknek már gyerekei 

vannak, a mi generációnknak pe-

dig unokái. Akik lehet, hogy csak 

egy megkopott kabaréfelvétel-

ből fogják megtudni, hogy egész 

tűrhető hely volt ez valamikor. 

Persze aztán jött Gyurcsány. 

Kövesdi Péter

Részben megvalósult tervek

Nincs vita
Néhány napja szerettük volna vitára hívni a közel-

gő választások két helyi jelöltjét (azért csak őket, 

mert lapzártánkig csak ketten adták le a jelöltség-

hez szükséges számú aláírást). Bősz Anett öröm-

mel elfogadta felkérésünket, ám Aradszki András 

közölte, ő ugyan le nem ül egy asztalhoz Bősz 

Anettel.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

z elmúlt időszak szeles, 

viharos időjárása sokak-

nak okozott károkat, de 

akadnak, akik úgy vélik, ha most 

meg is úszták, a következő vihar 

biztosan tövestül csavarja ki va-

lamelyik öreg, kiszáradt fájukat a 

kertjükben, így jobb lenne attól 

mielőbb megszabadulni. Mit 

tegyünk?

Hívjuk  

a katasztrófavédőket

Elsőként Rózsa Gábor tűzoltó 

alezredest, az Érdi Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség vezetőjét 

kérdeztük, vajon a tűzoltók 

tudnak-e segíteni ilyen esetben a 

fa eltávolításában.

Az alezredes arról tájékozta-

tott, hogy a tűzoltóságok az arra 

vonatkozó törvény értelmében 

műszaki mentések keretében 

faeltávolításokat hajtanak végre 

a testi épség és az anyagi javak 

védelme érdekében. A jogsza-

bályban rögzítetteknek meg-

felelően a faeltávolítás akkor 

a feladatuk, ha a fa vagy faág 

valamilyen okból veszélyt jelent 

személyekre, anyagi javakra. 

„A veszély mértékét a tűzoltó-

ság részéről a helyszínre érkező 

irányító személy, a kárhelypa-

rancsnok dönti el. Abban az 

esetben, ha a fa vagy faág veze-

téken, épületen, gépjárművön, 

közterületen, közlekedési járdán 

vagy út felett van, a veszélyezte-

tés egyértelmű, és az eltávolítás 

jogszabály szerint indokolt.” 

Ellenkező esetben meg kell ha-

tározni a veszély mértékét. Ha a 

fa, faág nincs rajta az ingatlanon 

vagy gépjárművön, és közvetle-

nül nem veszélyezteti személyek 

testi épségét, akkor a kárhely-

parancsnok dönthet úgy, hogy a 

fát vagy faágat nem távolítja el.

Rózsa Gábor kiemelte, előfor-

dult már, hogy arra kérték őket, 

vágjanak ki egy magas nyárfát, 

mert szél esetén „nagyon be-

leng”, és félő, hogy egy nagyobb 

szélroham kidönti, a helyszínre 

érkezve azonban megállapítot-

ták, hogy erős és egészséges 

fáról van szó, amely nem veszé-

lyeztet semmit. Mint mondta, 

ilyen esetben a tűzoltóság nem 

fog beavatkozni. 

A tűzoltó alezredes fontosnak 

tartotta megemlíteni, hogy ha a 

tűzoltóság részére a beavatko-

zási feltételek nem biztosítottak, 

akkor a kivágáshoz speciális, 

alpin technikával rendelkező 

szakembert érdemes hívni. 

Előfordulhat olyan eset is, 

hogy az extrém időjárási körül-

mények befolyásolják, leszűkítik, 

vagy éppen lehetetlenné teszik 

a beavatkozást. 

„Amennyiben a fa, faág 

veszélyeztetésének mértéke 

nem áll arányban a beavatkozó 

testi épségének kockázatával, 

illetve a fa, faág eltávolítása csak 

emelőkosaras jármű igénybevé-

telével történhet meg – de az 

a szélerősség miatt nem tudna 

megtelepülni, mert a gépjármű 

az erős szélben felborulhat –, a 

kárhelyparancsnok mérlegelhet 

és dönthet úgy, hogy nem avat-

kozik be.”

Az is kiderült, hogy magánin-

gatlanon a tulajdonos felelős 

a fák állapotáért, karbantar-

tásáért. Csak veszély esetén 

avatkozik be a tűzoltóság, a 

veszélyeztetettség megszünte-

tésének mértékéig. A végleges 

faeltávolítás a tulajdonost terhe-

li, azonban a tűzoltóság térítés 

ellenében a magáningatlanon is 

végezhet faeltávolítást. 

Rózsa Gábor végül elmondta, 

hogy tömeges bejelentések 

esetén a felvett bejelentések 

az azokban jelzett veszélyezte-

tettség szerint kerülnek sorra, a 

vonuló szervek ez alapján végzik 

egymás után a munkájukat. 

Hozzátette, minden bejelentett 

eseményt felderítenek és szük-

ségszerűen felszámolnak.

Mit mond  

az önkormányzat?

Közterületen lévő fák eltávolítá-

sához –, amelyek anyagi javakra, 

testi épségre nem jelentenek 

veszélyt – az önkormányzat hoz-

zájárulása, engedélye szükséges, 

de a magáningatlanon lévő 

korhadt, kiszáradt fák kivágása, 

jelentős mértékű visszavágása 

természetesen nem engedélykö-

teles. Erről már László Ferenc-

től, Érd Megyei Jogú Város 

kommunikációs vezetőjétől 

kaptunk tájékoztatást. Mint írta, 

amennyiben a fa kivágása élet-, 

egészség- vagy vagyonvédelmi 

ok miatt vált szükségessé, a 

munka haladéktalanul elvégez-

hető. A hatályos helyi jogszabály 

mindössze azt köti ki, hogy a 

kivágás tényét három napon be-

lül jelentsék be a polgármester-

nek. Ezt elegendő akár e-mailen 

megtenni, a pmtitkarsag@erd.

hu-ra küldendő levélben, esetleg 

postai úton vagy ügyfélkapun 

keresztül is bejelenthetik. Hoz-

zátette, a bejelentést követően 

továbbra sincs szükség enge-

délyezési eljárás lefolytatására, 

mindössze a kivágás pontos in-

dokát kell igazolni a fa állapotát 

illusztráló fényképpel, esetleg 

videofelvétellel, jobb esetben 

szakvéleménnyel.

Megtudtuk azt is, hogy az 

ingatlan tulajdonosa maga dönt-

heti el, hogy kiszáradt-e az adott 

fa, ebben sincs szükség hatósági 

eljárásra. Az érdi önkormányzat 

eddigi tapasztalatai alapján azt 

javasolja, hogy a kivágás előtt 

dokumentálják a fa helyzetét, 

állapotát. Érdemes továbbá a 

kérdéses állapotú fákat meg-

vizsgáltatni szakemberrel (pl. 

műszeres fakopp vizsgálattal), 

ezzel sok esetben megelőzhető 

a balesetveszély, illetve a szom-

szédvita.

Milyen biztosítást  

kössünk?

Ha mégis megtörtént a baj, 

fontos kérdés, milyen biztosí-

tást kötöttünk. Sáfár Éva, az 

Aegon Magyarország lakás-

biztosítási termékmenedzsere 

arról tájékoztatott, hogy ha az 

épületre vonatkozóan létrejött 

a biztosítási szerződés, akkor az 

biztosan tartalmazza a viharkárt 

mint kockázati eseményt, hiszen 

az az alapbiztosítás része. De 

köthetnek az ügyfelek külön 

kiegészítőt a szabadban tartott 

vagyontárgyakra – jellemzően 

kerti bútorra szoktak –, amely 

megtéríti a vihar által ezekben 

okozott károkat. „Van lehetőség 

kerti veszélytelenítés kiegé-

szítőt kötni, amely megtéríti a 

biztosított épület kertjében lévő 

megrongálódott, emberi vagy 

vagyoni épséget veszélyeztető 

növények eltávolításának és 

elszállításának költségeit.”

A szakember kitért arra is, 

hogy a felelősségbiztosítás 

vihar esetére szóló térítésének 

kérdése már nem ennyire egy-

szerű. Mint a nevében is benne 

van, akkor térít, ha a biztosított 

felelős az okozott kárért. „Ha a 

nagy erejű vihar ép, egészséges 

fákat dönt ki, karbantartott 

tetők cserepeit sodorja le, azért 

nem felelős az ingatlantulajdo-

nos, így a felelősségbiztosítás 

nem térít.” 

Az ilyen gépjármű károk kivé-

désére szolgál a casco biztosítás.

Ha az a fa, amit a vihar kidön-

tött, korhadt volt, melyről tudnia 

kellett az ingatlan tulajdonosá-

nak, akkor már vizsgálható az ő 

felelőssége is.

Kiemelte azt is, hogy saját 

gépjárműben keletkezett kárra 

a saját felelősségbiztosítás egyik 

esetben sem térít, így a kár szin-

tén csak casco alapon térülhet.

Szabó Réka Nikoletta

Rózsa Gábort, az Érdi Katasztrófavédelmi Kiren-

deltség vezetőjét, az Érdi Önkormányzat illeté-

kesét, valamint az Aegon Biztosító szakemberét 

kérdeztük meg többek között arról, hogyan kerül-

hetjük el a nagyobb bajt egy vihar során.

Így védekezzünk  
a viharkár ellen

A

A
 K

É
P

E
K

 I
L

L
U

S
Z

T
R

Á
C

I
Ó

K



6 |  2 0 2 2 .  f e b r u á r  2 2 .   S Z Í V S Ü T I

2019 októberében, mikor meg-

alakultak, egy SMA-s kisfiú meg-

segítése volt a cél: segítő szán-

dékú érdi és környékbeli hölgyek 

sütivásárt szerveztek, ami annyi-

ra jól sikerült, hogy belevágtak 

a következőbe, majd – a Covid 

beköszöntével – „felköltöztek” 

a világhálóra. „Négyszázhar-

minc tagunk van, körülbelül tíz 

százalékunk aktív. A csoportunk 

folyamatosan segít, akciókat 

szervez olyan családoknak, ahol 

betegség, munkanélküliség, 

hirtelen bekövetkező tragédiák 

árnyékolják be a mindennapo-

kat. Súlyos beteg az édesanya, 

leégett a ház, tartósan beteg az 

egyik gyerek – ilyenkor össze-

fogunk és segítünk, általában 

tárgyi adományokkal” – mondta 

lapunknak Sallerné Horváth Ka-

talin, a csoport egyik alapítója. 

„Ne gondoljunk nagy dolgok-

ra: van, akinek egy fejlesztő 

játékra, másnak jelmezre van 

szüksége, hogy a gyereke elme-

hessen az iskolai farsangra” – 

tette hozzá.

Égiszük alatt új kezdeménye-

zések is alakultak: karácsonyi 

ajándékozásra alapítottak egy új 

csoportot, közel négyszáz tag-

gal, amely már hetven gyermek 

álmát teljesítette 2021-ben, a 

labdától a tabletig. 

„Úgy látszik, minden év hoz 

egy új csoportot: legutóbb a 

jótékonysági sütilicitet. Ezzel 

voltaképp visszatértünk a fő 

profilunkhoz, hiszen annak 

idején sütivásárok szervezésére 

alakultunk, erre utal az »Egy sze-

let a szívünkből« megnevezés 

is. A vírusveszély miatt ilyen te-

vékenységet nem tudtunk, nem 

mertünk vállalni, de nemrég 

újra belevágtunk, Vizvári Jutka 

szervezésével. A múlt október-

ben alakult csoportnak mára 380 

tagja van, rendszeresen kínálnak 

fel házilag készített süteménye-

ket, a vásárló pedig az összeggel 

jótékony célt támogat. Két teljes 

akción vagyunk túl, 200-200 ezer 

forintot sikerült összegyűjte-

nünk. A január kicsit nehezebb 

volt, megtoldottuk egy fél 

hónappal” – mondta Katalin, 

hangsúlyozva: a sütilicites cso-

port fogadja a pénzadományo-

kat, az „Egy szelet a szívünkből” 

a tárgyi felajánlásokat, de néha 

itt is tesznek kivételt. 

„Egy vesebeteg, rendszeres 

dialízisre szoruló, emiatt mun-

kanélküli, egyedülálló anyukát is 

támogatunk, aki olyan helyen él, 

ahol nincs vezetékes víz, kutat 

használnak. A csoport tagjai 

összefogtak volna annak érdeké-

ben, hogy bevezessék az ivóvi-

zet a házba, de akkor csatorna is 

kellene, ami jelentősen növelné 

a rezsiköltséget – ez pedig az 

anyuka számára olyan kiadással 

járna, amit nem tud vállalni, 

mi pedig ilyen mértékig nem 

tudunk, és nem is szeretnénk 

beavatkozni. Abban segítünk, 

hogy palackozott vizet veszünk 

és szállítunk a családnak, nagy 

bevásárlást intézünk, gáztűz-

helyt és gázpalackot viszünk 

rendszeresen, hogy tudjanak 

főzni és fűteni, és felajánlásból 

még egy szén-monoxid-érzéke-

lőt is sikerült felszereltetnünk 

náluk” – sorolta Katalin. Nagy 

sikerélmény, amikor egy általuk 

segített család eljut odáig, hogy 

önállóan tudják vezetni az életü-

ket, és erre is volt példa.  

„Mivel munka mellett, saját 

szabadidőnkből áldozunk erre, 

arra már nem futja, hogy alapít-

vánnyá, egyesületté alakuljunk, 

főleg, hogy ez anyagi teherrel 

és jelentős adminisztrációval is 

járna. Mi így is tudunk működ-

ni, és igazából nem szervezeti 

formára, hanem olyan tagokra 

van szükségünk, akik szívből és 

hosszú távon tudnak segíteni. 

Most a három csoportnak 1200 

tagja van, természetesen van-

nak átfedések, így valójában 700 

emberről beszélhetünk. Közülük 

jó, ha hetven igazán aktív, de in-

kább harminc… Belőlük alakult 

ki egy megbízható közösség, 

amit szeretnénk bővíteni olyan 

emberekkel, akikre rá lehet bízni 

az adományokat, illetve egy-egy 

család segítését. A megbízha-

tóságra nagyon odafigyelünk, 

ahogy az általunk támogatni 

kívánt család helyzetére is: 

utánanézünk, rákérdezünk a vé-

dőnőnél, egyéb kapcsolatainkon 

keresztül, hiszen előfordult már 

olyan, hogy úgy gyűjtöttek ado-

mányokat egy beteg gyermek 

részére a szülei, hogy nemhogy 

beteg, de semmilyen gyermek 

sem volt a családban… Tehát 

várjuk azokat, akik szívesen 

tennének másokért. Az, hogy 

ez a csoport így működik, az ő 

érdemük és dicsőségük.”

Ádám Katalin

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 le-

lőhelyek számát terveink szerint folyamatosan növeljük. Sőt 

hamarosan Érd több forgalmas csomópontján kihelyezett 

újságkínáló ban 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.

Egy szelet a szívünkből
Kezdetben „csak” egy sütivásárról volt, mára 

olyan közösséggé alakultak, amely családok éle-

tét teszi könnyebbé. Az Egy szelet a szívünkből 

csoport évek óta segít Érden és környékén hol 

jótékonysági akciókkal, hol pénzzel, hogy tárgyi 

felajánlásokkal. Most nekik volna szükségük segí-

tő kezekre. 
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Mindig felbuk-

kannak olyan 

mikrofilmek, 

egyéb anya-

gok, amelyek 

eddig ismeret-

lenek voltak 

számunkra. 

Mikor kezdett ismerkedni a helyi kortárs iroda-

lommal? 

2011-ben csatlakoztam a Poly-Art Alapítványhoz 

mint író, költő. Szimpatikusnak tartottam a közös-

ség célját, hogy bemutatkozási és fejlődési lehető-

séget biztosít a városban és vonzáskörzetében élő 

művészek számára. A magam módján igyekeztem 

ezt segíteni. Így ismerkedtem meg a helyi kortárs 

irodalom egy részével. A város teljes irodalmi 

életének, múltjának megismerésére tett lépéseim 

igencsak kicsik és botladozók voltak. Milyen jó lett 

volna egy Érdi Irodalmi Lexikont kézbe venni! Van 

ugyan a városi könyvtárban egy kijelölt hely, ahol 

a helyi alkotók kötetei sorakoznak, de igencsak rö-

vid az a könyvespolc, és a helytörténeti irodalom 

eddigi gyűjtését korántsem nevezhetjük teljesnek.      

Hogy merült fel az ötlet, hogy összeállítsa az 

Érdi Irodalmi Lexikont?

Kezembe került a Tiéd a táj Érdi antológia gyűj-

teményes kötete, ami Harmat Béla szerkeszté-

sében jelent meg 1984-ben, és ahogy olvasgattam, 

kirajzolódott előttem az Érdi Irodalmi Lexikon 

elkészítésének terve. Felkerestem hát Harmat Bélát 

az elképzelésemmel. Mint kiderült, életünk korábbi 

szakaszában mindketten munkatársai voltunk az 

Országos Széchényi Könyvtárnak. Hamar közös 

nevezőre jutottunk, munkakapcsolatra léptünk. 

Számítógépes mappába rendeztük az eddig feltárt, 

gyűjtött anyagot. Elkészítettünk egy névsort az érdi 

irodalmi élet szereplőiről, amely jelenleg kilencven-

két személynévből és egy tucat csoportnévből áll. 

Ilyen sokan?

Talán annyira nem is a számok fontosak, hanem 

a nevek. Azt tudtam, hogy Érdligeten élt a József 

Attila-díjas költő, Csuka Zoltán, de a Baumgartner- 

jutalomban részesített Fekete Lajos költőről nem 

hallottam, így azt sem tudtam, hogy ugyanabban 

a városrészben élt, ahol a világhírűvé vált Molnár 

Gábor, a XX. század egyik legnépszerűbb magyar 

vadász- és útleírás írója. Az 1960-as és 1970-es 

években az ország egyik legolvasottabb írója volt, 

írásai nem ritkán másod- és harmadközlésben 

is megjelentek. Hallottam a Kossuth-díjas Bella 

István költőről, de Keresztes Ágnesről nem, akinek 

igazán szép verseit olvasva rácsodálkozhatunk a 

költészet szépségére. Élvezettel olvastam Jovicza 

Ignác ifjúsági regényeit is – sajnos, a városi könyv-

tárban egyetlen példány sem vehető kézbe. Az 

1927 és 1943 között megjelent hét könyvéből ed-

dig sikerült antikváriumokból hatot megvásárolni. 

És a kortárs alkotók? 

Színes képet mutat az ő névsoruk is. Talán nem 

kell különösképpen bemutatni Baka Györgyit, 

Büki Attilát vagy Karácsony Istvánt, és ismerő-

sen cseng Jehoda János, Temesi Éva, Tiszaörsi 

Nagy Zoltán neve is. Ha eddig kevesen hallottak 

Hangai B. Arturról vagy Mátyus Attiláról, talán itt 

az ideje, hogy olvassanak róluk, és megismerjék 

ígéretes költészetüket is.

Az Érdi Irodalmi Lexikonban, ahogy említette, 

szerepelnek majd a különféle irodalmi csopor-

tok is. Mikor alakult az első? 

1872-ben az érdi Olvasó Egylet, legutóbb pedig a 

Temesi Éva Irodalmi Kör, amely tavaly januárban 

kezdte meg működését.

Egy lexikon összeállítása hatalmas munka.  

Hányan dolgoznak rajta? 

Létrejött egy munkaközösség, amely Csermelyi 

Sándor Irodalmi Asztaltársaság néven működik, 

tagja író, költő, könyvtáros és irodalombarát.  

Honnan kapta a nevét a társaság? Ki volt Cser-

melyi Sándor?

Csermelyi Sándor költő Érden született 1834. júli-

us 10-én, szülőháza a Felső utca és a Katalin utca 

sarkán állt a mai páratlan oldalon. Ő a legkoráb-

ban élt költő, aki a lexikonban szerepel. Az eddig 

összegyűjtött anyagban egyébként sok olyan 

gyöngyszemre bukkantunk, amellyel meg kell 

ismertetni a város irodalomkedvelőit, ezért sze-

retnénk elindítani egy érdi irodalmi folyóiratot. 

A lapban helyet kapna a helyi irodalom múltja és 

jelene. Ebben a lapban – a neve lehetne mondjuk 

Csermely – részletesebb írásokat közölnénk, mint 

a lexikonban. Életrajzot, fényképet, szemelvénye-

ket a munkáikból. Minden lapszám egy-egy írót, 

költőt mutat majd be. Az első szám februárban 

jelenik meg, és terveink szerint kéthavonta köve-

tik egymást. Csermelyi Sándor, Kereskényi Gyula, 

Jovicza Ignác, Gesztelyi László – ezt a sorrendet 

tervezem. 

Az a célunk, hogy a pedagógusok is használhas-

sák, akár taníthassanak is belőle, hogy az itt élő 

diákok is megismerjék a munkásságukat.  

A nem kortárs, hanem már nem élő szerzők 

anyagait hol sikerült fellelni?

Antikváriumban. Csermelyi Sándor három köte-

téből sajnos az érdi könyvtárban nincs példány, 

Kereskényi Gyula szonettjeit levéltárban találtam 

meg, Jovicza hét ifjúsági regényéből hatot sikerült 

megszereznem (a Sárkány Ambrus kincsesládája 

című Érden játszódik), Jehoda János és Jáki Ferenc 

fiától is kaptam anyagot, Keresztes Ágnes eseté-

ben a lánya segített. 

A lexikon nyomtatott formában jelenne meg? 

Nem, mert nem biztos, hogy sikerül százszázalé-

kos formában lezárni a munkát. Mindig felbukkan-

nak olyan mikrofilmek, egyéb anyagok, amelyek 

eddig ismeretlenek voltak számunkra. Az inter-

neten tovább tudjuk bővíteni a lexikont. Életrajz, 

fotó, szemelvények több mint kilencven írótól, köl-

tőtől, plusz az irodalmi körök – ez nagyon vastag 

kötet lenne, ha megjelenne. Ezért nem ragaszko-

dom a könyvformátumhoz. 

Visszatérve a lexikonra: mikorra várható, hogy 

felkerülnek az internetre az eddig feltárt, kiválo-

gatott, sajtó alá rendezett anyagok? 

Folyamatosan. Eddig négy XIX. századi alkotó 

anyagával vagyok úgy kész, hogy azt mondhatom: 

majdnem százszázalékos, már csak meg kell találni 

azt a felületet, ahová elkezdhetjük feltölteni. 

Milyen további tervei vannak még?

A költészet napjára szeretnék összeállítani egy 

antológiát, amely az érdi költők istenes verseit 

tartalmazza majd Csermelyi Sándortól Szigeti Esz-

terig, Zengő ércek – az érdi keresztény költészet 

antológiája címmel, és bemutatót is tervezünk. 

Ezt a kötet csak verseket tartalmaz – mintegy 

harminc érdi költőtől –, illetve egy rövid jegyzetet 

a szerzőkről is.  

Ádám Katalin

Már készül Érd Irodalmi Lexikona
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Ki volt Csermelyi Sándor? Jovicza Ignác melyik ifjúsági 
regénye játszódik Érden? Milyen volt az irodalmi élet 
ezelőtt száz esztendővel? Habos László művéből, az 
Érdi Irodalmi Lexikonból ezt – és sok mást is – meg-
tudhatunk majd. A szerzővel nem csak erről a kötetről 
beszélgettünk.

A Csermelyi Sándor Irodalmi Asztaltársaság kéri 
az Érden élő irodalmi alkotókat, illetve az Érden élt 
alkotók hozzátartozóit, hogy segítsék a Társaság 
munkáját a város irodalmi életének (múltjának, 
jelenének) feltárásában. E törekvés célja: anyag-
gyűjtés, ezt követően irodalmi lexikon készítése. 
Az anyaggyűjtés kiterjed az irodalmi személy (író, 
költő, műfordító) irodalmi életrajzára, az alkotóról 
készült fotóra, valamint egy válogatásra az írásai-
ból a lexikon szemelvénye részére. Az életrajzban 
szerepeljen a szerző köteteinek, publikálásainak, 
elismeréseinek jegyzéke (esetleg fotói), vala-
mint Érdhez való kötődésének leírása, minden, a 
városban történt eseményről (könyvbemutató, író-
olvasó találkozó stb.) megőrzött dokumentumának 
digitális másolata. Az összegyűjtött anyagot a 
cssiat.erd@gmail.com e-mail-címen várjuk. Kap-
csolat, információ: Habos László 20/456 0279, 
Harmat Béla 20/999 9123 telefonszámon.

FELHÍVÁS
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Kezdjük az alapokkal: hogyan kü-

lönböztethetjük meg a szaporítót a 

tenyésztőtől?

Szaporítótól lényegesen olcsóbban 

lehet vásárolni. Egy cavalier spánielt a 

szaporító 140 ezer Ft-ért ad, a tenyésztő 

1000-1500 euróért. A felkínált szerződés 

vagy a tartási körülmények is árulkodók, 

illetve az olyan felajánlások, hogy ház-

hoz viszi a kiskutyát. Emögött az állhat, 

hogy nem akarja, hogy lássuk a környe-

zetet. Tavaly áprilistól megnehezíti a 

dolgukat, hogy csak az árusíthat kutyát, 

aki FELIR azonosítót vált ki a helyileg ille-

tékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél. 

Azért így is megtalálják a maguk piacát, és 

aki azzal szeretne spórolni, hogy szaporí-

tótól vásárol, annak az „olcsóság” később 

esetleg visszaüt. Nekünk csak a két beteg 

kutyánk gyógyszerezése havi 70 ezer Ft-

ba kerül. Aki szaporítótól vesz kutyát, ne 

csodálkozzon, ha így jár. Mi aranykoszorús 

mestertenyésztőtől vásároltuk mindkét 

Cavalier King Charles kutyánkat, így is 

pórul jártunk. 

Gondolom, minden papírjuk rendben 

volt, míg a szaporítók nyilván törzs-

könyvet sem adnak?

A szaporítók nem adnak. A tenyésztő 

viszont – már amelyiknek valóban fontos 

a fajta sorsa – szerződéssel, számlával, 

féreghajtóval, chippel, kiskönyvvel, 

oltással fogja kiadni a kutyust. Mi is így 

hoztuk el Angie-t, aki hároméves volt, 

amikor diagnosztizálták az úgynevezett 

Chiari malformációt (CM). Ez a központi 

idegrendszer olyan fejlődési rendellenes-

sége, melynek során a kisagy vagy az agy 

hátsó-alsó területei az öreglyukon keresz-

tül benyomódnak a gerinccsatornába, 

gátolva a gerincvelői folyadék áramlását. 

Ez a rendellenesség a leggyakoribb oka a 

cavalier spánielek rettegett betegségének, 

a syringomyeliának (SM).

Hogyan vették észre?

Mivel azt láttuk, hogy folyton vakarózik, 

egy évig allergiával kezeltük, de nem 

használtak se a gyógyszerek, se a tápvál-

tás. Akkor mentünk el MR-vizsgálatra, 

ahol kiderült a betegsége. A CM, ha nem 

is százszázalékosan, de szűrhető MR-vizs-

gálattal. A megelőzés módja ugyanis a 

tenyésztésbe kerülő szülőpár szűrése.

Milyen tünete van még ennek a beteg-

ségnek?

A fantomvakarózás a fejfájás jele, ezért 

kezdi kaparni a nyakszirtjét. Norvégiában, 

ahol most betiltották a cavalier és az angol 

bulldog tenyésztését, már 15 éve regiszt-

ráltan szűrnek a fajtabetegségekre, és egy 

ilyen állományban is komoly problémát 

okoz a betegség. Mi a fajta szűrése érde-

kében két éve petíciót indítottunk. 

A család másik cavalier spánieljének mi 

baja?

Leó nagyobb testű az átlagnál, neki nincs 

CM-rendellenessége. A hasnyálmirigy- 

gyulladása után azonban cukorbeteg lett. 

A testvérének ugyanaz a betegsége volt, 

mint Angie-nek, ő már nem él. Leó hét-

éves, és azt jósolták, hogy hatéves koráig 

fog élni ezekkel a betegségekkel. Diétázik, 

kétszer kell inzulinozni mindennap, pont-

ban hétkor reggel és este. Ezért nálunk 

nincs olyan, hogy itthon hagyjuk őt, és 

elmegyünk színházba. Ennek a fajtának az 

a végzete, hogy ennyire aranyos, szeret-

hető, családbarát kanapékutya – csak épp 

az egészségük ment rá a túltenyésztésre. 

Angie-nek fájdalomcsillapítót, epilepszia-

gyógyszereket, nyugtatót, szorongásoldót 

és vízhajtót kell folyamatosan szednie.

Mit tud segíteni az egyesület a cavalier-

rajongóknak?

A MESE elsősorban a tudatos vásárlásban 

és az érdekérvényesítésben tud segíteni. 

Aki fajtakutyát szeretne vásárolni, annak 

nagyon körül kell néznie.

Írja a cavalierspaniel.hu honlapon, 

hogy érdemes a „nézd meg a szülőt, 

vedd meg a kölyköt” elvet követve 

vásárolni. A tartási körülményekre gon-

dol? Merthogy az is lehet, hogy csak 

egy kirakatot látunk.

Ez így van. Még az is előfordulhat, hogy 

van egy látványos bemutató pár, és hátul 

a sufniban születnek a kiskutyák. Rá 

kell kérdezni, hogy a tenyésztő milyen 

szűréseket csináltatott meg a szülőknél, 

nagyszülőknél, érdemes elkérni erről 

a dokumentációt. Mielőtt kiválasztunk 

egy kutyát, érdemes tisztában lenni a 

fajta specifikus betegségeivel. Ne azért 

vásároljunk abból a fajtából, mert olyan 

jól mutatott egy híresség oldalán. Aki még 

biztosabb akar lenni a dolgában, vigyen 

magával állatorvost. Az egyesületnek van 

két állat-egészségügyi szakembere és 

egy állatorvosa, akik szívesen elmondják, 

milyen problémák adódhatnak egy-egy 

fajtánál. Érdemes előre elkérni a szerző-

dést, mert a kölyökkutya láttán már nem 

fog gondolkodni a gazdi, bármit aláír. 

Addigra már kapott a tenyésztőtől cuki 

videót, már felvásárolta az állatfelszerelés-

boltot, és hiába olvassa a szerződésben - 

akár rövidítve is – hogy a tenyésztő milyen 

betegségekért nem vállal felelősséget, alá 

fogja írni. Sokan még azt is kikötik, hogy 

a közösségi oldalakon nem írhatnak róluk 

negatív kommentet a vevők, különben 

egymillió forint sérelemdíjat kell fizetniük. 

A tenyésztőknek van ügyvédjük, a gazdák-

nak általában nincs.

Melyek a tipikus panaszok?

Legtöbbször giardiafertőzés okozta has-

menés, kennelköhögés és fülatka. Ezekről 

egyébként értesíteni kell a tenyésztőt, 

hogy a kutyáit és a környezetet fertőtle-

níteni tudja. Egy valamit magára adó te-

nyésztő ilyenkor felajánlja, hogy a kezelési 

költségeket megtéríti. A fertőzés eredetét 

nehéz bizonyítani, a tenyésztők ügyvédei 

azzal szokták a felelősséget hárítani, hogy 

a kiskutya útközben vagy otthon nyalta 

föl a kórokozót. Amikor egy tenyésztővel 

szemben panaszt tettünk – összesen 16 

kárvallottal a háttérben –, az ellenőrzést 

végző állatorvos mindent rendben talált. 

Később megtudtuk, hogy egyébként a 

tenyésztő kenneljének is ő az orvosa. 

Amikor Angie betegsége kiderült, írtam a 

Cavalier Fajtaklub elnökének, hogy az nem 

normális, hogy egy kutyának ilyen fájda-

lommal kelljen élnie, de érdemi választ 

nem kaptam. 

De hát minek kellett volna történnie?

Amikor már híre ment cavalier-csoportok-

ban, hogy ezzel foglalkozom, és jöttek a 

panaszosok, kértük, hogy a tenyésztők 

kezdjék el szűrni a kutyákat, de nem tu-

dunk előrelépésről. 

Én egy felnőtt angol bulldogot kaptam 

ajándékba négy évvel ezelőtt, aki folya-

matosan küzd a levegőért, mert szűk 

az orrjárata, a mancsán negyedévente 

vérdaganatok nőnek, a szeme folyama-

tosan váladékozik, az állkapcsa félolda-

lasan lefittyed, nem sorolom tovább. A 

bulldog a világ legjámborabb állata, de 

életképtelen: szülni sem tudna egyedül. 

Amikor olvastam, hogy Norvégiában 

betiltják a tenyésztését, azt mondtam: 

végre! Ön is ezt gondolja?

Azt azért nem szeretnénk, hogy betiltsák a 

cavalier-t. Túl szép, túl aranyos, túl kedves! 

De azt se, hogy kihasználják a népszerű-

ségét! Ők családtagok – van két tartósan 

beteg „gyerekünk”. Pedig azért vettük 

őket, hogy együtt kiránduljunk, játsszunk, 

gyönyörködjünk bennük. Ők játszani sem 

tudnak, mert amint belelendülnek a játék-

ba, jön a fájdalom.

Mivel a túl kicsi fejük okozza a prob-

lémákat, olyan nemesítési irányban 

kellene elindulni, amitől majd kevésbé 

cukik, de legalább egészségesebbek 

lesznek. Elvárható ez a nemesítőktől?

Ezt nyilván az angol fajtaklubnak kellene 

kezdeményeznie, hiszen az az anyaország. 

Egyelőre nem tudok róla, hogy megszó-

laltak volna ez ügyben. Annyit reagáltak 

a norvég hírre, hogy az ítélet még nem 

jogerős.

Végül is minden kutyaválasztás zsákba-

macska, nem?

Valóban, de a genetikai szűrésekkel 

csökkenteni lehet a kockázatot. Egy ilyen 

kutyus már eleve annyira drága, hogy iga-

zán beleférhet a szűréssel járó pluszkölt-

ség. Az MR-vizsgálat egyébként azért nem 

egyszerű, mert a betegség 2-3 éves kor 

között jöhet elő, addig tehát a szűrés nem 

ad pontos képet. Dr. Clare Rusbridge, a 

Norvégiában betiltották a Cavalier King Charles és az angol bulldog 
kutyák tenyésztését, mert a születendő kölyköknek nagy esélyük van 
arra, hogy egész életükben szenvedésre legyenek ítélve. Az egyiknél 
a rövid orrjárat, a másiknál a túl kicsi fej okoz súlyos betegségeket. 
Csillik Szilvia – két cavalier spániel gazdája – nemrég megalapítot-
ta a Magyar Ebtartók Segítő Egyesületét (MESE), a Magyarországon 
regisztrált kutyafajták és gazdáik érdekében. Vele beszélgettünk.

„Mintha volna két tartósan beteg 
gyerekünk”
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Olyan nincs, hogy valaki háziorvos 
nélkül maradjon

Dr. Varga Emese, Érden praktizáló felnőtt 

háziorvos arról számolt be, hogy bár 

sok háziorvos van Érden, a beköltözé-

sek révén a lakosságszám folyamatos 

növekedése miatt túlterheltek a pra-

xisok, amire a Covid csak rátett még 

egy lapáttal. „Számunkra is új dolog a 

koronavírus, mi is tanuljuk még, hiszen 

az orvosi tevékenységünk alatt nem volt 

ilyen volumenű járvány. Napról napra 

változtak a dolgok, amit számunkra is 

nehéz volt követni.” Hozzátette, hogy 

háziorvosváltással kapcsolatban alapból 

is nagy a megkeresés, a járványhelyzet 

alatt viszont nem nőtt a háziorvost válta-

ni szándékozók száma. 

Az újonnan Érdre költözőknek azt java-

solja, tájékozódjanak az erd.hu internetes 

oldalon, ott ugyanis megtalálják az összes 

háziorvosi körzetet és körzethatárt, és 

mindenki meg tudja nézni a lakcím szerin-

ti háziorvosát, a rendelési idejét és elér-

hetőségét. „Első körben érdemes e-mailt 

írni, nagyon sok munkatársnak van már 

ilyen elérhetősége, hiszen a telefonvo-

nalak is rettenetesen túlterheltek, és na-

gyon megnehezíti a betegellátást, hogy 

a  telefonok folyamatosan csörögnek.” 

Lakcímkártya és tajkártya kell a bejelent-

kezéshez, és az előző háziorvostól hivata-

losan kikérik a betegkartont. A doktornő 

elmondta, hogy területi ellátási kötele-

zettség van, vagyis azt a pácienst nem 

utasíthatja vissza, aki lakóhelye szerint az 

ő körzetébe tartozik. Ha valami nagyon 

komoly bizalmatlanság, elégedetlenség 

bontakozott ki, akkor az orvosnak joga 

van ugyan elutasítani a beteg ellátását, 

de úgy, hogy meg kell szerveznie, hogy a 

beteg egy másik orvoshoz kerüljön, ám 

ez nagyon ritka. „Olyan nincs, hogy valaki 

háziorvos nélkül maradjon.”

A problémák akkor kezdődnek, amikor 

egy páciens nem elégedett az orvosával, 

és szeretne váltani. Ez ugyanis szinte le-

hetetlen. „Szabad orvosválasztás van, de 

amellett, hogy borzasztóan leterheltek a 

praxisok, sajnos nem motivált a háziorvos 

abban, hogy minél több beteget befogad-

jon, mert egy bizonyos létszám fölött a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

(NEAK) ezt nem finanszírozza.” Hozzátet-

te, így is lényegesen magasabb a beteg-

szám, mint amit a NEAK finanszíroz.

E tekintetben jobb a helyzet a gyer-

mekorvosi ellátásban, könnyebben megy 

a váltás. Bár most is rengeteg a beteg 

gyermek, de mégsem annyira leterheltek 

a gyermekorvosok, mint felnőtt házior-

vos kollégáik. Minderről már dr. Benkó 

Márta házi gyermekorvos beszélt, aki azt 

mondta, ha valaki másik orvost szeretne 

a gyermekének, egyszerűen csak jelent-

kezni kell a gyermek tajkártyájával az 

új orvosnál, akihez járni szeretne. „Az 

előző háziorvostól egyszerűen kikérjük a 

dokumentációkat.” Hozzátette, sosincs 

nézeteltérés vagy harag, ha valaki más 

orvost választ, és nem is kell az előző 

háziorvosnak szólni, mert a kikérő hivatal-

ból megy, a szülő aláírja, elküldi az előző 

háziorvosnak, ő pedig elpostázza a doku-

mentációt.”

Dr. Benkó Márta is hangsúlyozta, csak 

úgy, mint felnőtt háziorvos kollégái, 

egyetlen esetben utasíthatnak el pá-

cienst, ha a területén kívülről érkezik, 

ekkor viszont indokolni sem kell.  

„Aki azonban a területi ellátási kötele-

zettségembe tartozik, azt nem utasítha-

tom el” – fogalmazott a gyermekorvos. 

Egyébként arra is van lehetőség, hogy 

akár más városba praktizáló gyermekor-

vost válasszunk, Benkó Mártához például 

Százhalombattáról, Tárnokról, Sóskútról 

és Pusztazámorról is járnak.

De ez fordítva is igaz, hiszen olyanra is 

van példa, hogy valaki kiköltözik Érdre, de 

marad a korábbi gyermekorvosnál, mert 

annyira elégedett vele, és vállalja az ezzel 

járó több utazást.

Dr. Benkó Márta tapasztalata az, hogy 

az új lakosok mindig körbekérdezik a 

szomszédokat, ismerősöket, hogy kit 

ajánlanak, vagy ki a területileg illetékes 

gyermekorvos, illetve hogy meg vannak-e 

vele elégedve. Sokan úgy keresik fel őt, 

hogy területileg hozzá tartoznak, és ezért 

hozzá szeretnének járni. „Van, akinek az 

a szempont, hogy itt lakik a rendelő mel-

lett, más meg inkább autózik egy olyan 

orvoshoz, akiről biztosan tudja, hogy 

megbízhat benne. Számtalan esetben ta-

lálkozunk olyan esettel, hogy egy család 

elköltözik Érdről, de továbbra is hozzánk 

szeretne járni, és természetesen öröm-

mel vállalom.”

Szabó Réka Nikoletta

Bár hivatalosan lehet, Érden gyakorlatilag lehetetlen felnőtt házi-

orvost váltani, annyira túlterheltek a praxisok. E tekintetben kicsit 

jobb a helyzet a gyermekorvosi ellátásban, könnyebben lehet 

érvényesíteni a szabad orvosválasztást. Dr. Varga Emese felnőtt 

háziorvost és dr. Benkó Márta gyermekorvost kérdeztem.

CM/SM-kutatás úttörője 1997-ben felhívta 

a tenyésztők figyelmét a fajtát sújtó prob-

lémára. Azt tanácsolja, hogy két és fél 

éves kora előtt ne tegyék tenyésztésbe 

a cavalier-t. Érthető, hogy a tenyésztők 

erre azt mondják, hogy ha akkor derül ki, 

hogy beteg, az nekik komoly veszteség. 

Ezért kipipálják a szűrést egyéves korban, 

és eladják az almot. Az már a gazdi baja, 

ha esetleg kiderül, hogy a kiskutya mé-

giscsak beteg. A megoldás az lenne, ha 

2-5 éves koruk között évente elvégeznék 

a vizsgálatot a szülőpáron. Amire azt 

mondják a tenyésztők, hogy nem szeret-

nék ennyiszer elaltatni a kutyát – ebben 

valahol nekik is igazuk van. Most a leendő 

gazdi annyit tehet, hogy rákérdez, hány 

évesek voltak a szülők a szűrés idején.

Szóval, ha még egyszer választanának 

kutyát?

Magyarországról esetleg egy-két tenyész-

tőtől vennék, de inkább Hollandiából 

vagy Kanadából, ha lenne rá pénzem. 

3000 euró egy kiskutya, viszont regiszt-

rálnak minden tenyésztőt, és a szuka és 

a kan szűrési eredményeit be kell mutat-

ni a vásárlónak. Én ezt a fajtát tényleg 

nagyon szeretem, és még várni is hajlan-

dó lennék, az olyan helyeken ugyanis, 

ahonnan érdemes kutyát elhozni, több 

év a várakozási idő. Szoktam is mondani 

a gazdiknak, hogy ahol várólista van, ott 

érdemes várni. Persze némi kockázat 

mindig marad – maga a fajta az. Egy-

szer már megmentették a cavalier-t a 

múlt század elején, amikor egy gazdag 

úriember sok pénzt ajánlott azért, hogy 

olyan spánielt tenyésszenek, amilyeneket 

a 15–16. századi udvari festményeken 

látni. Azoknak a kutyáknak – például II. 

Károly kedvencének – még hosszabb volt 

az orruk, más volt a fejük, az arcszerke-

zetük. Legendásan ragaszkodó termé-

szetükről számos anekdota fennmaradt, 

például az is, hogy I. Mária kis spánieljét 

az alsószoknyája alá bújva találták meg, 

lefejezése után. Sajnos egy ideje megint 

a kis fejméretű kutyák jöttek divatba. 

Bevallom, amikor először olvastam a 

cikket, hogy Norvégiában betiltották a 

King Charles spánielt, elégtételt éreztem, 

hogy hát erről beszélünk! De aztán arra 

gondoltam, a szaporítók úgysem hagyják 

abba a tenyésztését, mivel a kereslet 

megmarad. Úgyhogy majd a norvégok is 

külföldről fogják őket vásárolni, és akkor 

már utánkövetésre sem lesz lehetőség. 

Azt hiszem, másodszor is újra kellene 

gondolni ezt a fajtát!

Mindenesetre nehezebb lesz a sza-

porításuk, ha hivatalosan nem lehet 

meghirdetni…

Ne gondolja! Érdekesen hirdetnek a 

szaporítók, olyanokat írnak például, hogy 

„költözés miatt gazdát keres”. Megvan-

nak a módszerek a szabályok kijátszására.

Magyarországon mit tesznek a hatósá-

gok a szaporítók ellen?

Az állatvédelmi törvény módosítása 

fontos előrelépés, hiszen a szaporítás az 

állatkínzás minősített esete lett, és 2022. 

január 1-jétől 1-5 évig terjedő szabadság-

vesztéssel büntethető, aki „az állatkín-

zást szaporítással összefüggő haszon-

szerzési cél érdekében tíznél nagyobb 

számú kedvtelésből tartott állatra a jó 

gazda gondosságának elmulasztásával 

követi el”. Az viszont nem változott, 

hogy a kutya a „dolog” jogi kategóriába 

tartozik, adásvétele nem különbözik egy 

mosógépétől. Hiába írják bele a tenyész-

tők, hogy kicserélik vagy visszafizetik az 

árát, kevés olyan gazdit láttam, aki vissza-

vitte volna a kutyáját.

Vezet feketelistát azokról a tenyész-

tőkről, akikről rossz tapasztalatokat 

szereztek a vásárlók?

Alakul a listánk, igen. Fontos, hogy a 

leendő gazdik időben kérdezzenek. Egy 

fiatal pár akkor kért tanácsot, hogy az 

adott tenyésztőtől vásároljon-e, amikor 

már kifizették a foglalót. Mondtam, hogy 

inkább vesszen a foglaló. Végül mégis el-

hozták a kutyust, és másnaptól megindult 

az állatorvoshoz járás, már az első alka-

lommal odalett a foglaló ára. Azóta sincs 

rendben a kutyus. Vannak szerencsére 

pozitív élményeink is: látszik, hogy az el-

múlt két évben akadtak olyan tenyésztők, 

akik elkezdtek komolyabban foglalkozni 

a fajtával, és szűrik a kutyusokat. De ez 

még hosszú folyamat lesz.

Egy tenyésztő sem tett még feljelen-

tést az egyesület ellen?

Nem. Igyekszünk úgy fogalmazni, hogy 

ne legyen gond, de nem ijedünk meg, ha 

egy erőteljesebb fellépésünkre ügyvéd 

válaszol.

Mihalicz Csilla
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Nem volt könnyű helyzetben 

Limperger Zsolt, az Érdi VSE 

vezetőedzője, hiszen az eddigi 

sérültek, Borek Norbert, Fürjes 

Ádám, Molnár Dániel és Németh 

Gábor Vince mellett a ZTE FC 

II ellen Gera Dávidra és Hunya 

Krisztiánra sem számíthatott, 

ráadásul a zalaiak NB I-es csapa-

tának több játékosa is vissza-

játszott az NB III-as második 

csapatba. 

Koller Zoltán ezúttal az egy-

szeres román válogatott Liviu 

Antal mellett Szalay Szabolcsra, 

Huszti Andrásra, Rebernik Miha-

elre, Mocsi Attilára és a pályafu-

tását Érden kezdő Posztobányi 

Patrikra is számíthatott az érdiek 

ellen.

A mérkőzést jól is kezdte a 

házigazda, amely az első húsz 

percben több leshelyzet mellett 

számos nagy lehetőséget kidol-

gozott, de Kertész Ferencnek 

köszönhetően még nem tudta 

megszerezni a vezetést. Az 

érdiek dolgát tovább nehezítet-

te, hogy a félidő derekán a télen 

igazolt Gajda Márkó rosszul 

fogott talajt, és bokasérülést 

szenvedett. Ennek ellenére a 

játékrész második felében a ven-

dégeknek volt több helyzetük, 

de a csereként beálló Révész 

András mellett Koós Gábor és 

Pallagi Botond lehetőségei is 

kimaradtak.

A második félidőben néhány 

perc után egy kapufáig is eljutott 

a ZTE FC II, majd mezőnyfölényét 

a 66. percben váltotta gólra, ami-

kor egy jobb oldali beadás után 

Posztobányi Patrik volt eredmé-

nyes, majd alig két perccel ké-

sőbb egy hasonló szituáció után 

Huszti András is bevette Kertész 

Ferenc kapuját (2–0).

A hajrában az érdiek sokat 

tettek a szépítésért, de akcióikat 

nem tudták gólra váltani, így vé-

gül 2–0-ás vereséget szenvedtek.

„Az első húsz perc katasztrófa 

volt, nem tudom, hogy a korán-

kelés miatt vagy minek köszön-

hető, de az elején ellenfelünk 

rúghatott volna két-három gólt. 

Kertész Ferenc bravúrjai na-

gyon kellettek, aztán kezdtünk 

magunkra találni, és nekünk is 

volt néhány nagy helyzetünk. Ad 

abszurdum, bejöhettünk volna 

kétgólos előnnyel is a szünetre. 

Ami nagyon bosszantó, hogy 

mindkét gólt pontrúgás után 

kaptuk, pedig tele vagyunk 

1,90 cm magas játékosokkal… 

Ebben a meccsben nem volt 

benne a győzelem, egy pontot 

elhozhattunk volna, amit meg 

is érdemeltünk volna, mert 

sokat melóztak a srácok a jó pár 

visszajátszó ellen, amely viszont 

nem lehet kifogás” – fogalma-

zott Limperger Zsolt, az Érdi VSE 

vezetőedzője.

„Az eredménnyel elégedett 

vagyok, de azzal nem, hogy a 

félidőben kicsit keményebben el 

kellett beszélgetnünk a játéko-

sokkal, mert az elején eldönt-

hettük volna ezt a mérkőzést, 

hiszen rengeteg ziccerünk volt. 

Aztán visszaestünk, és mintha 

mindenki meg lett volna sértőd-

ve saját magára és egymásra. Eb-

ből feltámadt a vendégcsapat, 

és voltak is veszélyes lehetősé-

gei, viszont úgy éreztem, hogy 

ebben a formában most erősebb 

csapat vagyunk. Nem lebecsül-

ve az Érdet, mert jó játékosai 

vannak, de ebben a felállásban 

ezt a mérkőzést hozni kellett, 

és hál’istennek sikerült is. Igaz, 

hogy rögzített helyzet után 

lőttük a gólokat, de a második 

félidőben is voltak ziccereink” – 

értékelt Koller Zoltán, a ZTE FC II 

vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb 

február 27-én, 14 órakor lép pá-

lyára, amikor a Gárdony-Agárdi 

Gyógyfürdőt fogadja az Ercsi úti 

Sporttelepen.

Domonkos Bálint

Ötperces rövidzárlat 
után kapott ki  
Zalaegerszegen  
az Érdi VSE

Bár hat vereséggel a háta 

mögött érkezett Érdre, mégis 

sokkal nagyobb fokozatban 

kezdte a mérkőzést a Mosonma-

gyaróvár, mint a házigazda Pest 

megyei együttes. Ennek ellenére 

az érdiek elsősorban Kántor 

Kamilla védéseinek köszönhe-

tően nem hagyták meglépni a 

Lajta-partiakat, akik viszont az 

első pillanatokban megszerzett 

előnyüket magabiztosan tartot-

ták, és már tíz perc után három-

mal vezettek (4–7).

Ugyan az ÉRD Fekete Bozsana 

révén 7–7-nél egyenlített, Tanja 

Aszanin pillanatok alatt vissza-

vette a vezetést a vendégeknek, 

akik egy ötgólos sorozattal meg 

is léptek (7–12), sőt, a szünet 

előtt többször hattal is vezettek.

Az ÉRD azonban jól hajrázva a 

szünetre csökkentett hátrányán, 

de így is 17–14-es hátrányból 

várta  folytatást.

A második félidőt azonban 

mindkét csapat nehézkesen 

kezdte, hiszen az érdiek és a 

mosonmagyaróváriak is több 

hibát vétettek, és tíz perc alatt 

mindössze három gól esett (egy 

érdi, két óvári), majd a vendégek 

újabb gólja után, a 41. percben 

Horváth Roland időt kért, de 

ez is csak az MKC-nak kedve-

zett, hiszen Gyurka Jánosék is 

rendezték a sorokat, majd több 

labdaszerzésből lerohanásgólo-

kat szerezve még a különbséget 

is növelték, és a 49. percben már 

tízzel vezettek (17–27), végül 

magabiztos 34–25-ös győzelmet 

arattak.

Az ÉRD legközelebb február 

24-én lép pályára, amikor 18 

órától az Elek Gyula Arénában 

játszik az FTC-Rail Cargo Hunga-

ria vendégeként.

Domonkos Bálint

Várat magára  
az érdi bravúr
Már az első percekben magához ragadta a kezdemé-

nyezést, majd szinte végig vezetve győzött 34–25-re 

az ÉRD vendégeként a Motherson Mosonmagyaró-

vári KC SE a K&H női kézilabda liga 15. fordulójában.

Az érdiek remekül kezdték 

a mérkőzést, hiszen az első 

játszmát húsz perc után húzták 

be 25:13-ra. A  nyitószett meg-

nyerése után kapott lendület a 

folytatásra is kihatott, hiszen Dö-

mötör-Mátrai Beáta lányai csak 

még inkább felpörögtek.

Ennek köszönhetően a máso-

dik felvonás ugyancsak 25:13-

as megnyeréséhez már csak 

tizenhat percre volt szüksége 

a házigazdának, amely a har-

madik szettben sem engedte 

közelebb a Rába-partiakat. Ezt a 

játszmát ugyanis 25:10-re hozták 

az érdiek, akik megszerezték 

szezonbeli első háromszettes 

győzelmüket.

Domonkos Bálint

Könnyedén 
nyert  
a Delta

Delta RSE Érd – Széchenyi 
Győr 3:0 (-13, -13, -10)
Delta RSE Érd: Dénes, Kiss 
V., Budaházy, Gattyán, Muhi, 
Ehmann. Csere: Bertalan L., 
Kiss B. (liberók), Kiss D. Veze-
tőedző: Dömötör-Mátrai Beáta

Női röplabda NB II, Nyugati 
csoport, alsóházi rájátszás, 
2. forduló

Győzelemmel kezdte 

meg a női röplabda NB 

II Nyugati csoportjának 

alsóházi rájátszását hazai 

környezetben a Delta 

RSE Érd, amely a máso-

dik fordulóban három 

sima szettben győzte le 

a Széchenyi Győrt.

Nem bírt a számos visszajátszóval kiálló Zalaegersze-

gi TE FC második csapatával az NB III Nyugati cso-

portjának 22. fordulójában az Érdi VSE. A kiegyenlí-

tett, sok helyzetet hozó mérkőzésen csak a hazaiak 

tudtak gólt szerezni két perc különbséggel, két 

rögzített helyzet után.
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Tisztelt Közgyűlés!
Eltelt ismét egy év, és elérkezett a számvetés ideje. Nemcsak 
a törvényi kötelezettség, hanem saját belátásom alapján is 
szükségesnek érzem, hogy a választópolgároknak tájékozta-
tást adjak az elmúlt időszakban végzett tevékenységemről.

KAPCSOLATTARTÁS A VÁLASZTÓPOLGÁROKKAL:

A képviselői tevékenységemnek továbbra is egyik legfonto-
sabb feladatának tekintem a választópolgárokkal való közvet-
len kapcsolattartást, így a második éve működő „Érd 9. vk. 
– Asztalos Éva körzete” elnevezésű csoportban naprakészen 
tájékoztatom a lakosságot a kerületemet érintő eseményekről, 
eredményekről, illetőleg a felmerült lakossági panaszokra – 
lehetőségeimhez mérten – haladéktalanul válaszolok.

A részemre küldött panaszos maileket egy-két napon belül 
megválaszolom. Tekintettel arra, hogy ügyvédi irodám is a 

kerületben található, így gyakorlatilag nincs is szükség a kijelölt képviselői fogadóórám-
ra, ugyanis a lakók problémáikkal bármikor megkereshetnek, az irodám ajtaja nyitva áll 
előttük. Ugyanez mondható el a telefonos megkeresésekre is, mivel a nap 24 órájában 
elérhető vagyok, ha pedig valamilyen oknál fogva nem tudom a hívást fogadni, úgy min-
denkit visszahívok, és megpróbálom a felhozott problémát orvosolni, illetve amikor az 
ügy megkívánja, akkor a közvetlen tájékozódás érdekében a helyszínre is kimegyek.

Az elmúlt két évben megtanultam, hogy az elért siker nem végleges, a kudarc pedig 
nem végzetes. Ugyanis sok felmerült problémát kezeltem, és volt közöttük olyan, ame-
lyet megoldottam, de sajnos újra termelődtek, és olyan is volt, amelyben nem tudtam 
eredményt elérni, de ezen ügyekben is azon leszek, hogy a jövőben sikerről tudjak 
beszámolni.

Általánosságban elmondható, hogy ebben az évben a legnagyobb kihívást a Fun-
doklia-völgy közvetlen környezetében elhelyezett illegális hulladékhegyek felszámolása 
jelentette. Nagyrészt sikerült is ennek eleget tenni, de valahogy mindig újratermelőd-
tek a szemétkupacok, ezért úgy döntöttünk a Polgárőrséggel, hogy az erre a feladatra 
kijelölt tagja folyamatos járőrözést hajt végre az általunk ismert területeken, illetőleg a 
talált szemétkupacokban az azonosító adatok felkutatása érdekében turkálni kezdtünk. 
Amennyiben sikerrel jártunk, úgy a Közterület-felügyelet segítésével hatósági eljárást 
kezdeményeztünk az illető ellen. E tekintetben a jogszabályváltozás is kedvező fordula-
tot vett, mert már nem lesz annak jelentősége, hogy a kupacban talált azonosító adatok 
alapján fellelhető személy azzal védekezik, hogy ő csak egy vállalkozót bízott meg az 
építési törmeléke, vagy a költözés során feleslegessé vált bútordarabjainak elszállításá-
ra. Ugyanis az illegális hulladék elhelyezése az ő felelőssége marad, kivéve, ha számlá-
val tudja igazolni az állítását. Jó magam is vittem vissza a Fraknói utcában talált illegális 
szemétkupacot az abban talált számla tulajdonosának, aki sűrű bocsánatkérés mellett 
úgymond visszavette a szemetét. Az érdi Polgárőrséggel és a Közterület-felügyelettel 
való együttműködés keretében sikeres akciókról is beszámolhatok, amelynek eredmé-
nyeként a Közterület-felügyelet azonnal a helyszínre hívta a szemétkupac tulajdonosát, 
és kötelezte őt a közterületről való haladéktalan elszállítására. Úgy gondolom, hogy a 
hivatkozott akciósorozat meghozta az eredményét, mivel jelentősen csökkent – sajnos 
azt nem írhatom, hogy megszűnt – a közterületre kihelyezett illegális hulladék mennyi-
sége. Itt kívánom azt is megjegyezni, hogy a Fraknói utcában kihelyeztünk egy, a lakók 
által elkészített szemetestárolót, amelyet a tapasztalatunk szerint az arra járó – kellők 
használnak is.

Szinte minden évben visszatérő probléma a poros utak esőzés utáni állapotromlása 
miatti útegyengetés kérése, amely lakossági panaszokat minden esetben továbbítottam 
az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére, akik a lehetőségekhez képest, hamar 
elvégezték a szükséges munkálatokat. Csakúgy az utak portalanítását is, főleg a nyári 
időszakban.
Az alábbiakban pedig az idei évben elért teljes vagy részleges konkrét eredményekről 
szeretnék beszámolni:
» Érd településen áthaladó M7-es autópálya mentén több helyen is hiányos a zajvédő 
fal a Vereckei és Visegrádi utca szakaszán, ugyanakkor a társég beépült, így a zavaró 
zajhatás miatt a Jegyzőhöz fordultam, aki az ügyet áttette a hatáskörrel rendelkező 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Hulladékgazdasági és Bányafelügyeleti 
Főosztályhoz. A Főosztály válaszlevelükben a következőkről tájékoztatott. A 2017 évre 
vonatkozó stratégiai zajtérképre épülő új intézkedési terv az M7 Érd védendő lakóépüle-
teit érintő szakaszára zajvédő falak építésére vonatkozó rövid és hosszú távon megva-
lósítandó intézkedéseket tartalmaz. Megnéztem a nyilvános intézkedési tervet, amelyből 
kiderült, hogy a fentiekben hivatkozott szakaszra is elő van írva a zajvédő fal telepítése, 
így remélhetőleg annak gyakorlati kivitelezésére is mihamarabb sor kerül.
» Bajcsy-Zsilinszky úton egy lakó előtt oly annyira felpúposodott a járda, hogy már a 
gyalogos forgalmat veszélyeztette. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény segítségével 
orvoslásra került a probléma.
» 2021. februárjában rengeteg lakossági panasz hatására elindítottam a Szendrői utcá-
nak, a tavaly nyáron életbe lépetetett forgalmi rendjének ismételt megváltoztatását. A 
folyamat hosszú ideig tartott, de ez év novemberében megszületett egy olyan kompro-
misszumos megoldás, amelyet a Szendrői utca lakói, és a Fundoklia-völgy túloldalán 
élők is elfogadtak. A fő probléma az volt, hogy a Fundoklia-völgy túloldalán élő több 
száz család, a Bem tér irányába csak a szűk Drégelyi utcán tudott közlekedni a Szovátai 
útra, azonban a kereszteződésben lévő transzformátor-állomás miatt nem látható be 
a kereszteződés, így a balra kanyarodás még a rutinos gépkocsivezető számára is ne-
hézkes volt. Továbbá a szűk és rossz állapotú Drégelyi utcában a tavaly nyári forgalmi 
rend megváltoztatása miatt annyira megnőtt a gépjárműforgalom, amely már az ott élők 
biztonságát is veszélyeztette.  
» Az anyukák jogos kérésének eleget téve, a Bóbita játszótér homokozója felé kihe-
lyezésre került egy nagyméretű napvitorla, így a gyermekek immár napszúrás nélkül 
építhetik a homokvárat.
» A Salgói és Somogyvári utca megrongálódott útburkolatának helyreállítása is megtör-
tént, ugyanis azt teljesen tönkretette az ott épült 24 lakásos társasház építését kiszolgá-
ló teherautó forgalom.
» Megvalósult az M7 autópálya alatti, Dombos és Fenyvesparkvárost összekötő Eger-
vári utcai aluljáró kitisztítása és világításnak megújítása, majd a falainak alapozását 
követően graffiti művészek általi kifestése. Az aluljáró falain a Fundoklia-völgy jellegze-
tes állat- és növényvilága, valamint a művészek fantáziájának szülöttei jelentek meg. Az 
aluljáró hetente történő tisztításáról pedig az Érdi Polgárőrség egyik aktív tagja gondos-
kodik.
» Nagyobb esőzések után a Csobáncai utca legmélyebben fekvő részén lévő lakóház 
rendezett kertjét az esővíz folyamatosan elöntötte, így a helyezett kezelésére megoldást 
kellett találni. Kérésemre az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény munkatársai helyszí-
ni szemlét tartottak, és úgy döntöttek, hogy szikkasztóárkok létesítésével sikerülhet 
megzabolázni a víz útját. Az árkok elkészültek, és remélhetőleg hatásosak is lesznek. 
Ugyanezen utcában az ott élők örömére, és a gyorshajtók bánatára, forgalomlassító 
küszöbök is kialakításra kerültek.

» Az elburjánzott növényzet több utcában zavarta a gépjárműforgalmat, illetőleg az útra 
kihelyezett táblák láthatóságát is akadályozta. A megoldás az volt, hogy megfelelő esz-
közök beszerzését követően lakossági összefogással, mi magunk megoldottuk a gallyak 
visszavágását, illetőleg eltávolítását. 
» A Visegrádi utca végében élők úgy tartottak több kutyát, hogy a telkük nincs körbe-
kerítve. Ebből adódóan az ebek szabadon kimehettek az utcára, és agresszív kutyák 
lévén, félelembe tartották az ott sétáló gyermekeket és szülőket, de a gépjárművel arra 
közlekedők sem úszhatták meg, hogy a kerekekbe ne kapjanak bele. Hatósági intézke-
dést kezdeményeztem, és többszöri sikertelen intézkedés után, végre sikerült az ebek 
befogása, majd a gazdától való kiemelésük, és a Sirius állatmenhelyen való elhelyezé-
sük. 
» Lakossági kérésre a Fraknói utcában kihelyezésre kerültek a 30-as sebességkorlátozó 
közlekedési táblák, így a gyorshajtók talán visszafogják magukat a poros úton.
» A Daróci és Szovátai utca kereszteződésében kihelyezésre került egy, a forgalmat 
segítő tükör, amely a kereszteződés forgalmát hivatott segíteni. Sajnos nem volt hosszú 
életű, mivel ismeretlen személyek azt eltulajdonították, majd a pótlást szolgáló tükör 
szintén ugyanerre a sorsa jutott. Jelenleg várjuk az újabb tükör kihelyezését, de kértem, 
hogy az oszlophoz való rögzítése lopás mentesen történjen.
» A kerület mikulási ajándékot is kapott, ugyanis az itt élők nagy örömére, a Szovátai 
utcában, az Egervári és Daróci utca közötti részén térköves járda létesült, így már aka-
dálymentesen és biztonságosan lehet a gyalogosoknak közlekedni.
» A Szigetvári és Dévai utca szilárd burkolattal való ellátása is megkezdődött, és remél-
hetőleg az időjárás is megengedi annak befejezését. Az említett két utcát is figyelembe 
véve, a kerületünkben – két év alatt – összesen hét utca került aszfaltozásra.

KEZDEMÉNYEZÉSEK A KERÜLET KÖZÖSSÉGI ÉLETÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA:

Sajnos a Covid-korlátozások miatt a közösségteremtő rendezvények szervezése 
bizonytalan volt, de ennek ellenére megpróbáltam/unk közösségi életet varázsolni a 
kerület lakói részére.  E célok elérése érdekében több aktív kerületi lakóval együtt meg-
alakítottuk az Érdnyugat Egyesületet, amely gyakorlatilag átvette az általam korábban 
kezdeményezett Parkvárosi Parádé, és a Fundoklia téri karácsonyi rendezvény meg-
szervezését, így ennek jegyében:
» Augusztus 20-án immáron második alkalommal megrendezésre került a „Parkvárosi 
Parádé” néven elindított, hagyományteremtő rendezvénysorozat a Fundoklia téren. A 
Polgármester úr támogatása révén már sokkal színvonalasabb, és sokrétűbb programot 
tudtunk biztosítani a résztvevők számára. A rendezvény több száz embert vonzott a 
térre. Érezhető volt, hogy az itt élők nagyon igénylik az ilyen jellegű programokat.
» A kerületünkben hat helyszínen került megrendezésre a „szomszéd ünnepnek” neve-
zett program. A Visegrádi, Tusnádi, Ungvári, Liptói, Dévai és pótlólag a Rozsnyói utca 
lakói rendeztek fergeteges utcabált. Hihetetlen jó hangulatban telt el az ünnep. Mind-
egyik utcabálra kaptam meghívást, amelynek eleget is tettem, és a szervezők munkáját 
egy elismerő oklevéllel köszöntem meg.
» Szent Márton-napon lámpás felvonulást szerveztünk a gyermekeknek, amelynek a 
végállomása a napközis tábor volt, ahol forró kakaóval, teával és bejglivel kedvesked-
tünk a gyermekeknek és szüleiknek. A részvevőket két lovas Szent Márton vezette fel, 
amelyet nagyon imádtak a gyermekek.
» Lakossági felajánlásra ismét állítottunk egy gyönyörű karácsonyfát a Fundoklia téren, 
és az önkormányzattól kapott, valamint a gyermekek kezei által készített díszekkel 
felöltöztettük azt.
» December 4-én a Fundoklia tér karácsonyfája mellett vártuk a Mikulást, akit lovas 
szánnal (szekérrel) jutattunk el a helyszínre, és pár kedves szóval köszöntötte a gyerme-
keket. E program keretében Mikulás-futást rendeztünk a gyermekeknek, versmondás, 
és közös éneklés fűszerezte a programot. Továbbá a Fundoklia téren lévő „közösségi 
ház” kerítése is megkapta a graffitiművész elképzelését, amellyel színesebb, szebb lett 
a kerítés, és ezáltal a tér is.

 2022. ÉVRE VONATKOZÓ TERVEK:

A jövő évre nézve kiemelt célként egyelőre azokat a terveket jelölöm meg, amelyeket 
ebben az évben nem sikerült elérnem:
» A Drégelyi utca végének, a Csobánci utca elejének és a Fraknói, Dévényi, Fűzérvári, 
Zólyomi utcának a szilárd burkolattal való ellátása. Természetesen amennyiben lesz rá 
keret, úgy sorolhatnám még a murvás utcákat, amelyek várják az aszfaltot. 
» A Fundoklia téren lévő műanyag körforgalom megszüntetése, helyére egy növényekkel 
tarkított körforgalom, és ezzel egyidejűleg közösségi tér kialakítása.
» A Vereckei és Visegrádi utca lakóit zavaró tényezők megszüntetése.
» A Szovátai és Lőcsei úton legalább egy-egy gyalogátkelőhely kialakítása. Ez különö-
sen fontos cél, hiszen ezen az útszakaszon egyetlen gyalogátkelőhely sem található, 
ugyanakkor több buszmegálló is tarkítja az utat.

BIZOTTSÁGI MUNKA:

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, vala-
mint a Pénzügyi Bizottság tagja vagyok.

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság az önkormányzati rendeletalkotási, a képviselő-
testület működésével, a Közgyűlés szervezeti és működési szabályzatával, a település 
közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészíté-
sével, véleményezésével, a végrehajtás ellenőrzésével, illetve a helyi önkormányzati 
rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlásával foglalkozik. Ebből 
kiindulva a Bizottság munkáját leginkább a jogalkotási törvénynek való megfelelőség 
vizsgálata teszi ki.

A SZMSZ szerint ez a bizottság került kijelölésre a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási 
és ellenőrzési feladatainak, valamint az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal 
kapcsolatos feladatoknak az ellátására. Ebben az évben került sor az önkormányzat 
történetében először vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatására, ahol az egyik képviselő-
társunk vagyonnyilatkozatának valóságtartalmát ellenőriztük. 

A bizottság, közbiztonsági feladatainak ellátása érdekében nagyon szoros kapcsola-
tot ápol a rendőrséggel és a polgárőrséggel, amelynek eredményeként a haladékot nem 
tűrő ügyekben az azonnali problémamegoldás sem ritka. A gyorshajtók, illetve diftelők 
elleni fellépés érdekében is sok egyeztetést folytatunk a rendőrséggel, amelynek ered-
ményeként sikerült a látókörbe kerülő gépjárművezetőket felelősségre vonni. Ebben az 
évben is döntöttünk az „Év rendőre” és az „Év tűzoltója” díj, arra méltó jelölteknek való 
odaítéléséről. Foglalkoztunk a Covid-járvánnyal kapcsolatos korlátozások bevezetése 
miatt, a közbiztonságot érintő kérdésekkel. A város térfigyelő kamerarendszerének vizs-
gálatára is kiterjedt a bizottság munkája.

Végezetül köszönet illet mindenkit, akik a hivatal és az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény részéről közreműködtek a fenti eredmények elérésében, akik részt vettek a 
környezetünk tisztaságáért folytatott akciókban, és akik a rendezvények megszerve-
zésében segítségemre voltak. Köszönöm a Polgármester úr és az Alpolgármester urak 
segítő közreműködését a lakossági panaszok megoldásában.

Most, amikor boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánok 
minden Érden élőknek, szeretném kérni, hogy a város fejlődéséért, közös jólétünkért a 
továbbiakban is támogassák a munkámat és mindazokat, akik az eddigi eredmények 
elérésében közreműködtek.

Érd, 2021.12. 07.
 

Dr. Asztalos Éva

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK
 Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen ponto-
san ki mit tett le tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részle-
tes beszámolót kell benyújtaniuk a Közgyűlésnek. Hétről hétre közöljük 
ezeket a szövegeket. A sort dr. Asztalos Éva (Független), a 9. válasz-
tókerület képviselője folytatja.



12 |  2 0 2 2 .  f e b r u á r  2 2 . K Ö Z É R D E K Ű

APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

JOGTISZTA HELYZETBEN kétszintes 

ikerház egyik fele, déli fekvésű nagy 

terasszal, plusz 152 m2 telek külön ut-

cai bejárattal, 3m2-es tárolóval eladó a 

XXII. kerület Kiránduló utcában. Irányár 

85M Ft. Tel.: 20/5784302 59/2022)

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.

 (66/2022)

ALBÉRLET

KÜLÖN BEJÁRATÚ LAKÁS BÚTO-

ROZVA KIADÓ egy vagy két személy-

nek, vagy gyermektelen házaspárnak. 

Fürdő, konyha használattal, megfelelő 

áron, jó közlekedéssel.  

Tel. : 06/20 344 7466 63/2022)

SZOLGÁLTATÁS

KERT-TELEKRENDEZÉS! Térköve-

zés, kertépítés, favágás, bozótirtás, 

gyepesítés, kerítésépítés. Reális áron, 

ingyenes árajánlat. tel: 0620-259-6319, 

www.telekrendezes.hu 64/2022)

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

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 

házhoz megyek. Tel: 0630/200 6008

 65/2022)

GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS, 

műgyűjtőnő, legmagasabb áron, 

készpénzért vásárol festményeket, 

aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat, 

órákat, üvegtárgyakat, pénzérméket, 

Herendiket, hagyatékot, gyűjteménye-

ket. Kiszállás díjtalan.  

Üzlet tel.: +3630/400-3645,  

zsolnay08@gmail.com 67/2022)

LEINFORMÁLHATÓ, MEGBÍZHATÓ 

HÁZASPÁR életjáradéki vagy eltartási 

szerződést kötne, akár nagyobb össze-

gű első részlettel és magas havi díjjal, 

Kálny Csaba és Etelka.  

Tel.: +3620/94-94-940 62/2022)

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)

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)
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)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (
9

/2
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2
2

)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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(36/2022)

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)

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

Piszke

2 év körüli, kistestű kan kutyus, eleinte 

félénk, de hamar oldódik, nagyon 

szeretetéhes. Türelmes gazdit keres, 

ivartalanítva fogadható örökbe, kinti-

benti tartásra.

Poncsó

Kedves, 6 hónap körüli, közepes-nagy 

termetűre növő kanocska. Még sok 

foglalkozást igényel, kertes házba 

ajánljuk.

Bubi

Kistermetű, 10 év körüli kan kutyus, 

barátságos, még igen aktív, általában 

jól kijön más kutyákkal is. Jó kerítéssel 

rendelkező kertes házba fogadható 

örökbe, kinti-benti tartásra.

Gyémánt

6 hónap körüli, nagyon emberbarát, 

közepes-nagy termetűre növő ka-

nocska. Még sok foglalkozást igényel, 

kertes házba ajánljuk.

Hirdetésfelvétel:  
2030 Érd, Diósdi út 14.  

Személyesen: 
hétfőn 9–13 óráig

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813
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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 28. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
 257 HORVÁTH ERZSÉBET természetfotós
10:00 7 nap
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 337. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 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
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
21:15 Partizán tv – Jakupcsek Gabriella: 
 Kiherélte a férfiakat a metoo
l22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:00 Mondjuk a magunkét
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 1. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV - Duckers
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021-OR-

BAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
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
20:20 Labdarúgás 2021-2022.
 NB III, Nyugati csoport 
 Érdi VSE-GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 2. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv-Illetve
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat

17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős 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 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom, 
 halljátok-e ti is (2019), 
 dokumentumfilm, 
 Rendező: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:55 Mondjuk a magunkét
21:05 Partizán Tv  – Mucsi Zoltán: Nincs 

idegrendszerem a politikával foglalkozni
22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 3. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND
 257 HORVÁTH ERZSÉBET természetfotós
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Illetve
10:55 Képújság
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 
 – Für Anikó, Jászai Mari-díjas színésznő, 

érdemes művész 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz-Illetve
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz-Illetve
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film – Film... (2000), 
 magyar filmdráma
0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglalól

Március 4. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet
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10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15   Mondjuk a magunkét
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
 Érdi VSE-GÁRDONY-AGÁRDI GYÓGYFÜRDŐ
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 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora

19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban nőttem fel 
 (2019) portréfilm, 
 Rendező: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv
 Majka: Nem vagyok fideszes, 
 sőt, a baloldaliság áll hozzám közel 
21:20 Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Március 5. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:35 Monda és valóság határán
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET 
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16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már egy hét 

után honvágyam van..(2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Március 6. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I  FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
15:45 Kézilabda  2021-2022. Női NB I 
 FTC-Rail Cargo Hungaria-Érd
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film - A kajakozásban nőttem 

fel (2019) 
 portréfilm 
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK  

A KÖVETKEZŐ EGY HÉT  

ÉRDI PROGRAMJAIT

Február 26-án, szombaton 16 órakor nyílik a Sze-

pes Gyula Művelődési Központban Tóth Netti 

kiállítása Kontextusfüggés címmel. A tárlat 

március 11-ig tekinthető meg.

Március 2-án, szerdán 9 óra 30-kor a Ringató fog-

lalkozást is érdemes kipróbálni a Szepes Gyula 

Művelődési Központban.  A foglalkozások az 

óvoda előtti korosztálynak szólnak, néhány 

hónapos kortól három éves korig, heti rendsze-

rességgel.(Érdeklődni Bauerné Tóth Katalinnál, 

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

Március 2-án, de amúgy minden szerdán 15.30-18 

óráig a lakótelepi klubövezetben Szövőszakkört 

tartanak. A foglalkozások során törekednek az 

alaptechnikák folyamatos tanulására és gyakor-

lására, a fonalfestési programjuk folytatására.

(Vezeti: Tamaska Józsefné, érdeklődni a +36 30 

213 12 09-es telefonszámon lehet.)

Március 2-án, szerdán 18.00–19.30 között a Sze-

pes Gyula Művelődési Központban a fazekas 

keramikus szakkör következő foglalkozására 

kerül sor.(Huber Kinga +36/20 559 7979)

Március 3-án, csütörtökön 9.30–10.15-ig  a 

Szepes Gyula Művelődési Központban, és 4-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.

Március 4-én, pénteken 10 órakor a Parkvárosi 

Közösségi Házban a Picuri Muri együttes „Ta-

vaszváró” című koncertjére kerül sor óvodás 

korú gyerekek számára. Jegy a helyszínen, 

előadás előtt 800 Ft-ért váltható.

Március 5-én, szombaton 9 és 12 óra között 

Baba-mama börzét rendeznek a Szepes Gyula 

Művelődési Központba. Használt gyermekru-

hák- játékok cseréje, vására. Asztaldíj: 1500 Ft.

Március 6-án, vasárnap 10 órakor a Süsü, a 

sárkány című zenés mesejátékot tekinthetik 

meg a Szepes Gyula Művelődési Központban. 

Az előadás ingyenes, jegyek igényelhetők a 

művelődési központ jegypénztárában!

Március 6-án, vasárnap szervezi tizedik Csillag-

virág túráját az Érdi Kertbarátkör. 9.30-kor és 

13.30-kor indul túra, Halász Antal és Süle Zsolt 

vezetésével a Beliczay-szigeten. A résztvevők az 

egykori Termal Hotel parkolójából indulnak egy 

két-két és fél órás túrára, amely gyermekeknek 

és idősebbeknek is ajánlott. Érdeklődni Németh 

Antalnál a +36/30 549 4230-as telefonszámon 

lehet.

PROGRAMAJÁNLÓ

Tavaszi fagy

– Vizezett pálinkát ivott a papa!
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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!

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

TAKARÍTÓI
álláshely betöltésére munkatársat keres.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, heti 30 órás munkaviszony
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Ellátandó feladatok: ÉMJV Polgármesteri Hivatal épületeinek belső és külső udvari területein a takarítási feladatok minőségi elvégzése.

Munkabér és juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

A munkakör betöltésének feltételei: 
• Általános iskolai végzettség
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• 

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 
• Megbízhatóság;

• takarítói munkakörben eltöltött gyakorlat;
• jó fizikai- és egészségi állapot;
• terhelhetőség.
• 

Benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló bizonyítvány  

egyszerű másolata;
• fényképes önéletrajz.

A munkakör legkorábban betölthető: 2022. 03. 01. napjától

A jelentkezés határideje: 2022. 02.28.

A további információt a 06-23/522-352-es telefonszámon lehet kérni.  
A jelentkezés módja:

Fényképes önéletrajz és a benyújtandó iratok elektronikus úton való megküldése 
a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül.

      Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetésben szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-10/2022, 
valamint az álláshirdetés megnevezését: takarító. 

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: 
 www.erd.hu – 2022. 02.16. 

Érdi Újság 
facebook – Érd MJV Önkormányzata: 2022. 02. 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkaszerződés megkötésének feltétele: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte.

A munkaszerződés 3 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jogi Iroda, Jogi Ügyek

JOGI ELŐADÓ
munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 

a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1.számú melléklet 22. pont

Ellátandó feladatok: A jegyző tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó – jogi tevékenységgel összefüggő – feladatok ellátása a hatályos jogsza-
bályi rendelkezések figyelembevételével. Szerződések szerkesztése. 

Jogalkalmazási-jogértelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése, jogi képviselet ellátása peres és nemperes eljárásokban, jogviták peren kívüli 
rendezésében

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 

2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései az irányadók. 

                        
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett jogi, 

közszolgálati  
szakképzettség,

• A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Jogi szakvizsga,
• Informatikai ismeretek
• Adatvédelmi ismeretek

Elvárt kompetenciák: 

• Rendszerezett problémamegoldási 
képesség, 

• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség, stressz tűrés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

• iskolai végzettséget igazoló okiratok 
egyszerű másolata 

• motivációs levél
• pályázó nyilatkozata arra vonat-

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

• pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 03. 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 06.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 03. 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.erd.hu – 2022. 02. 13.
Érdi Újság

facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 02. 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Próbaidőre a Kttv. 46. §-ban foglaltak az irányadók.

Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/
ERD-1130-9/2022. feltüntetni szíveskedjen.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI 
CSOPORTVEZETŐ

munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.sz. melléklet 1. pont

Ellátandó feladatok: 370/2011. (XII.31.) Korm. rend 22. §-ban
felsorolt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 
Belső Ellenőrzési Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Az I. besorolási osztályban: Alap-, 

mester- vagy doktori képzésben 
szerzett gazdaságtudományi, jogi, 
közszolgálati, gazdasági mérnöki, 
gazdasági agrármérnöki, műszaki 
menedzseri, a könyvviteli szol-
gáltatást végzők nyilvántartásba 
vételéről szóló kormányrendelet 
szerinti felsőfokú szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és okleveles pénz-
ügyi revizori, pénzügyi-számviteli 
szakellenőri, pénzügyi-számviteli 
ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, 
okleveles könyvvizsgálói, költ-
ségvetési ellenőri, mérlegképes 
könyvelői, a Belső Ellenőrök Nem-
zetközi Szervezetének okleveles 
belső ellenőri (CIA), az Informa-
tion Systems Audit and Control 
Association (ISACA) Nemzetközi 
Szervezetének okleveles infor-
matikai rendszerellenőri (CISA), 
közigazgatási gazdálkodási és 
ellenőrzési szakértői, költségvetési 
ellenőri, felsőfokú államháztartási, 
államháztartási gazdálkodási és 
ellenőrzési, elektronikus informá-
cióbiztonsági vezetői, integritás 
tanácsadói, államháztartási ügy-
intézői, vezetés és gazdálkodás a 
közszolgálatban szakképesítés.

• A pályázó szerepeljen az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 70. §  (5) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban.

• 370/2011. (XII.31. ) Korm. rendelet 

15. § (3) bekezdésében előírt leg-
alább 5 éves szakmai gyakorlat.

• Felhasználói szintű MS Office 
irodai alkalmazások.

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Önkormányzati költségvetési 

szervnél szerzett vezetői tapasz-
talat

Elvárt kompetenciák: 
• Rendszerezett problémamegol-

dás, 
• Objektivitás, 
• Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség, 
• Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

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

• Iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata 

• Motivációs levél
• Pályázó nyilatkozata arra 

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

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

• A pályázó nyilatkozata a vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. 03. 11.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 02.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu e-mail 

címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 03. 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu – 2022. 02. 20.

Érdi Újság – 
facebook – Érd MJV Önkormányzata – 2022. 02. 20.

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

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

Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési 

Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.” 
Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a 

kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezés-
től számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a 

kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e 
törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe 
nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, 

továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.” 
Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályá-

zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-7/2022. feltüntetni szíveskedjen.

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. 
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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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