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4. OLDAL 4. OLDAL

Papi földek
Az önkormányzat tájékoztatása  

szerint legkésőbb június 30-ára  

újra lesz világítás a Papi földeken, az 

Érdi Városligetben.

2. OLDAL

Érd Körbe
Érd főterén rajtol el április 24-én, 

10 órakor a fennállása huszadik 

évfordulóját ünneplő Érd Körbe 

városkerülő kerékpáros túra.

Giro d’Italia
Május 6-án indul a Giro d'Italia kör-

verseny, ami Érd és Tárnok mellett is 

elhalad. Ezzel kapcsolatban van pár 

fontos infónk. 

Megmutatták, hogyan 
meneküljünk, ha nagy a baj
Ötödik alkalommal szervezett a Pest Megyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság Érdi Kirendeltsége, az Érdi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság, az Érdi Rendőrkapitányság, vala-

mint a helyi és Pest megyei társszervek és Érd önkormány-

zata, az Érdi Tankerülettel közösen kiürítési gyakorlatot az 

Érd Arénában.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

Amerikában külön művészeti 
ágként tartják számon
Egy kézen meg lehet számolni, hány múzeumi prepará-

tor dolgozik ma Magyarországon. Egyikük, Sipos György 

Érden él, a műhelyében alkot. Munkáit az ország több 

múzeumában megcsodálhatjuk, a Földrajziban is, ősszel 

pedig egy könyvet is megjelentetett. Munkásságát a 

város tavaly Csuka Zoltán-díjjal ismerte el.

INTERJÚNK A 9. OLDALON 

Ne vegyünk élő nyulat 
húsvétra!
Egy kicsi nyuszi valóban nagyon aranyos, és egy gyerek 

számára nincs is jobb mulatság, mint odabújni egy pihe-

puha állathoz. Ozmitz Klára szerint az a baj ezzel, hogy 

csupán néhány napig érdekes a dolog, a gyerekek hamar 

megunják a nyusziról való gondoskodást, tegyük hozzá, 

nem is kívánhatunk tőlük ilyen felelősségvállalást.

CIKKÜNK A 8. OLDALON 

Egyre több helyen  
az Érdi Újság

Jelenleg 39 lelőhelyen találhatják meg hétről 

hétre a lapot. A lelőhelyek számát terveink sze-

rint folyamatosan növeljük. Sőt hamarosan Érd 

több forgalmas csomópontján kihelyezett újság-

kínálóban is megtalálhatják az Érdi Újságot. 

» CIKKÜNK A 8. OLDALON

F
O

T
Ó

: 
B

A
L

O
G

H
 A

L
E

X
 



2 |  2 0 2 2 .  á p r i l i s  1 2 . R E N D V É D E L E M

„Készen állok az értelmes  
együttműködésre”

„Fel kell készülni arra, hogy a kö-

vetkező időszakban a korábbinál 

is nagyobb figyelem összponto-

sul majd az ellenzéki városveze-

tőkre, hiszen ők maradtak azok, 

akik kormányoznak, és nem a 

NER-hez tartoznak” – mondta 

Csőzik László polgármester az 

ATV Start április 8-i adásában. 

Hozzátette, a legrosszabbra 

számíthatunk. Hozzá akarnak 

majd nyúlni az önkormányzati 

rendszerhez, a hatás- és feladat-

körökhöz, valamint a finanszí-

rozáshoz, és így dupla ellenszél-

ben kell majd dolgoznunk.

Csőzik László is gratulált 

Aradszki Andrásnak a választás 

után. A műsorban elmondta, a 

választók elfogadták és látták, 

van helye értelmes együttmű-

ködésnek. Ő erre készen áll, 

mert a térségnek szüksége van 

kormányzati forrásokra. Fel van 

adva a lecke a Fidesznek: elfo-

gadja-e a közeledést, és hajlandó-

e segíteni úgy a városnak, hogy 

ellenzéki annak polgármestere. 

Csőzik László úgy látja, nehéz 

idők jönnek, és a polgármes-

tereknek ott kell lenniük az 

emberek között: „Rendkívül 

konzervatív választókerületben 

élek Érden, de nem érzem az 

utálatot az emberek részéről, 

hanem azt, hogy hozzám fordul-

nak segítségért. Nem gondolom, 

hogy az önkormányzati választá-

son ezt a szempontot kihagyják 

a választók. Emberre szavaznak. 

Ha helyben jól dolgozunk, ha azt 

látják, hogy megfeszülünk, és 

mindent megteszünk az adott 

településért, és megpróbálunk 

együttműködni valamilyen 

módon a kormánnyal – jelen 

esetben Érd érdekében –, annak 

meglesz az eredménye.” 

erdmost.hu

Az önkormányzat közleményé-

ben arról ír, hogy hosszú 

előkészítés – a korábban előállt 

műszaki problémák teljes körű 

és alapos feltárása – után elin-

dultak azok a munkálatok is a 35 

hektárnyi Papi földeken (Zápor-

tározó), amelyek a park érdi pol-

gárok által látogatott területén 

zajlanak. Ezért azt kérik minden, 

a városligetbe látogató, pihenő, 

sportoló érditől, hogy legyen 

elővigyázatos.

Mint írják, a következő napok-

ban számtalan más villany-

szerelési munka mellett 145 

kandelábert is leszerelnek az 

érdi közterület-fenntartó mun-

katársai, hogy rendbe tegyék a 

közvilágítást. Ennek a nagysza-

bású munkának köszönhetően 

előreláthatóan június 30-ára – de 

jelenleg azon dolgoznak, hogy 

minél hamarabb – újra lesz vilá-

gítás a sportpályáknál, a játszó-

térnél és a futópályánál.

A most zajló munkálatok egyben 

előkészítik a Papi földek fejlesz-

tésének újabb szakaszát is.

erdmost.hu

Csőzik László polgármester is 

beszámolt facebook-posztjában 

az eseményről: 

„Ismeretterjesztés, szórakoz-

tató program és komoly gyakor-

lat – mindezt együtt jelentette a 

pénteki rendvédelmi nap az Érd 

Arénában, ahol középiskolás di-

ákok előtt hangsúlyoztam, hogy 

egy város életében mindennek 

az alapja: a rend és a biztonság. 

A közrend védelme, a közbiz-

tonság szavatolása – azaz, hogy 

nyugodtan járjanak a gyerekeink 

az utcákon, hogy bátran mer-

jünk kutyát sétáltatni, futni, esti 

programról hazamenni – minden 

városvezetésnek fontos felada-

ta, amit olyan partnerekkel való-

síthatunk meg, mint a tevékeny-

ségüket itt bemutató rendőrség, 

tűzoltóság, katasztrófavédelem, 

mentőszolgálat. És nem titkolt 

reményünk az sem, hogy a mai 

szórakoztató „prezentáció” 

egyben ösztönző is lehet sokak 

számára, hogy olyan hivatást 

válasszon majd, amelyekből 

itt ízelítőt kaptok, hiszen szép, 

nemes és közösséget szolgáló, 

s ettől megbecsült, elismert 

foglalkozás mindegyik.

A programnak fontos része 

volt, hogy a fiatalok megtanul-

ják, hogy mi a teendő, ha egy 

tömegrendezvényen – koncer-

ten, diszkóban, sporteseményen 

– rendkívüli helyzet adódik, 

ennek szimulálására szolgált a ki-

ürítési gyakorlat, melynek során 

a résztvevők gyorsan és fegyel-

mezetten hagyták el a sportcsar-

nokot. Kint a szabadban pedig 

már várták őket a látványos 

bemutatók.”

A gyakorlat ötlete onnan szü-

letett, hogy 2011-ben a West-Bal-

kán nevű budapesti szórakozó-

hely több embert fogadott be, 

mint amennyire engedélye volt, 

majd amikor pánik tört ki, három 

lány életét vesztette. 

Ugyan a több emeletet is 

magába foglaló, tágas terekkel 

rendelkező szórakozóhely akár 

ötezres létszámot is simán elbírt, 

a kiürítést biztonságosan csak 

nagyjából 1500 fővel lehetett vol-

na végrehajtani. Ezzel szemben 

azon az éjszakán az ott bulizók 

száma ennek duplája volt. 

Éjjel 11 körül pánikhangulat 

tört ki a bulizók között: elterjedt, 

hogy valakit megkéseltek. A 

rémhír hatására a benn tartózko-

dók egyszerre kezdtek mene-

külni, ami miatt többen megsé-

rültek. A három áldozat is ekkor 

veszítette életét: gyakorlatilag 

agyonnyomta őket a tömeg.

Az érdi rendezvény célja ezút-

tal is az volt, hogy az ide látoga-

tó gyerekek és kísérőik számára 

tartalmas ismeretterjesztéssel 

szolgáljon, betekintést engedve 

a rendvédelmi és mentőegysé-

gek áldozatos munkájába. Az 

évről évre bővülő és egyre színe-

sebb esemény igyekezett meg-

mutatni, hogyan történik egy 

tömegrendezvény biztonságos 

lebonyolítása, és veszélyhelyzet 

esetén biztonságos kiürítése. 

erdmost.hu

Megmutatták, hogyan  
meneküljünk, ha nagy a baj
Ötödik alkalommal szervezett a Pest Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Kirendeltsége, az 

Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az Érdi Rend-

őrkapitányság, valamint a helyi és Pest megyei társ-

szervek és Érd önkormányzata, az Érdi Tankerülettel 

közösen kiürítési gyakorlatot az Érd Arénában.
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Legkésőbb június 30-ára 
újra lesz világítás 
a Papi földeken
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a következő 

napokban 145 kandelábert szerelnek le az érdi köz-

terület-fenntartó munkatársai az Érdi Városligetben, 

hogy rendbe tegyék a közvilágítást.

Csőzik László készen áll, hogy együtt-

működjön Aradszki András ország-

gyűlési képviselővel, mert a térségnek 

szüksége van kormányzati forrásokra. 

Fel van adva a lecke a Fidesznek, el-

fogadja-e a közeledést – mondta az ATV április 8-i 

adásában a polgármester.

Az Érdi SZC Kós Károly Technikum végzős festő tanulói festették 

ki az Érdi Mentőállomáson a pihenőszobát és a konyhát Kis Fe-

renc mester szakmai irányításával. Nem ez volt az első alkalom az 

együttműködésre.

A Kós tanulói  
segítették  
a felújítást
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egutóbb 2019 őszén 

érkeztek bánffyhunyadi 

diákok Érdre, majd a 

pandémia miatt két év kény-

szerszünet következett. Most 

ismét megnyíltak a kapuk: április 

első hetében harminc, 11. és 

12. évfolyamos diák érkezett 

Budapestre az Octavian Goga 

Elméleti Líceumból, hogy Kós 

Károly nyomába eredjen. Két éj-

szakát és három napot töltöttek 

Budapesten, illetve Érden. Mint 

Okos-Rigó Hajnal, a líceum ma-

gyar tagozatának igazgatója la-

punknak elmondta, a Városliget-

ben megtekintették a Kós Károly 

által tervezett épületeket, jártak 

az állatkertben, a Hősök terén, a 

Vajdahunyad váránál, valamint a 

Wekerle-telepen is. Megnézték a 

Parlamentet és a budai Várat is.

A testvériskola diákjai és 

tanárai egy délutánt töltöttek Ér-

den. A Kós iskolában rendhagyó 

történelemórán vettek részt, 

majd megtekintették a Magyar 

utazók, földrajzi felfedezők kiállí-

tást a múzeumban. „Magyaror-

szágon voltam többször is, de 

Érdet most láttam először, szép, 

rendezett kisváros” – mondta 

Berde Máté, aki pont a látogatás 

napján töltötte be a tizennyolca-

dik évét.

A Kós iskola több diákja is 

elkísérte a líceum tanulóit a 

magyarországi látogatáson, így 

a fiataloknak volt alkalmuk az 

ismerkedésre is, és – mint az 

igazgatónő tapasztalja – ala-

kulnak is ki köztük szorosabb 

kapcsolatok, amelyeket aztán 

az internet segítségével tudnak 

folytatni. 

No meg élőben, hiszen az 

érdi diákok is megismételték a 

látogatást: ők 8-án indultak er-

délyi kirándulásukra, és lapunk 

megjelenésének napján, 12-én 

este érkeznek haza. 

Molnár Dianától, a Kós iskola 

általános igazgatóhelyettesétől 

megtudtuk, a negyven magyar 

diák csakúgy Kós Károly nyo-

mában járt Erdélyben, ahogy a 

bánffyhunyadiak Budapesten. 

Arad, Temesvár, Déva vára, 

Csernakeresztúr, Vajdahunyad 

vára (az eredeti), Nagyszeben, 

Gyulafehérvár, Nagyenyed, To-

rockó – hogy csak párat említ-

sünk azon városok, várak közül, 

amelyeket meglátogattak. 

Természetesen nem maradha-

tott ki a programból a tordai 

hasadék és a sóbánya sem, Ko-

lozsváron először a Házsongár-

di temetőben koszorúzták meg 

Kós Károly síremlékét, majd 

megtekintették a város több 

nevezetességét is. Ellátogattak 

Mérára is, a bivalymúzeumba, 

Varga Györgyhöz, aki még 

ismerte Kós Károlyt, így tudott 

mesélni róla a diákoknak. 

Két éjszakát töltöttek Kalo-

taszegen, és a negyedik napon 

ellátogattak Bánffyhunyadra, 

ahol ellátogattak a testvérisko-

lába is, illetve 18 kilométernyire 

lévő Sztánára, ahol a Kós Károly 

saját maga tervezte házát, a 

Varjúvárat nézték meg, este pe-

dig kürtőskalács- és népviseleti 

bemutatón vettek részt, és még 

ki is táncolhatták magukat. 

Utolsó nap, hazafelé Csucsán 

tekintették meg a Boncza-

kastélyt, ellátogattak az Ady 

emlékmúzeumba, Királyhágóra 

és Nagyváradra. 

Ádám Katalin

Kós Károly nyomában
A járványveszély miatti kétéves szünet után ismét 

bánffyhunyadi diákok látogattak Érdre, a Kós tech-

nikum meghívására. A Határtalanul program kere-

tében a Kós Károly tervezte épületeket tekintették 

meg a diákok Budapesten, Érden pedig a Magyar 

Földrajzi Múzeumba látogattak el. Az érdi diákok 

pár nappal később viszonozták a látogatást.

Alkotójuk Wenszky Ágnes, a 

Kertészeti Egyetemen végzett 

tájépítész. Igaz, később a pályája 

másfelé kanyarodott: agrárszak-

könyveket gondoz évtizedek 

óta. Ágnes környezetvédelmi 

szakmérnöki diplomát is szer-

zett, emellett tanult divatterve-

zést, kosárfonást, selyemfestést, 

műtárgybecslést, és a 2000-es 

évek közepén egy igali alkotó-

táborban Adelmann Gusztáv 

kaposvári rézkarcművésztől 

elsajátította a rézkarcolás bo-

nyolult munkafolyamatait. Azóta 

több ilyen tematikájú táborban 

is részt vett, emellett olaj- és 

pasztellfestészeti kurzusokat 

látogatott, illetve látogat.  

Az alkotótáborok végén ren-

dezett kiállításokon kívül munkái 

láthatóak voltak Kaposváron 

a Mester és tanítványai című 

nagyszabású rézkarckiállításon 

2015-ben.  Olaj-, pasztell- és akva-

rellképeit a VárMező Galériában 

állította ki 2015 decemberében. 

2018-tól tagja az Újpesti Művé-

szek Egyesületének, évente két 

alkalommal csoportos tárlaton 

vesz részt. Rendszeresen kap 

meghívást a budapesti Moha 

Ház kiállításaira, voltak művei a 

K11 Galériában és a D39 Galériá-

ban. 

Wenszky Ágnes négy éve tagja 

a Képzőművészek Érdi Közös-

ségének, a KÉK tárlatainak is 

rendszeres szereplője, és most 

megrendezhette első érdi önálló 

kiállítását is a Szociális Gondozó 

Központban.

„Akvarellek, pasztellképek, 

olajképek és rézkarcok, minden-

ből, amibe belekóstoltam, hoz-

tam ízelítőt. A természet után 

kezdtem el dolgozni, nagyon sok 

képemet a szabadban festem 

meg, de ha otthon ragadok 

ecsetet, akkor is valódi élmény 

alapján készül a festmény. 

Ennek a kiállításnak nincs külön 

tematikája, de – tekintettel a 

tájépítész múltamra – nagyon 

sok képem növényeket, virágo-

kat ábrázol, és az épületek is 

növénnyel körülvéve kerülnek a 

vászonra” –  mondta lapunknak 

Ágnes, akit a jövőbeli terveiről is 

kérdeztünk. Mostanában kezdik 

tervezni a nyári festőtáborokat, 

és azt reméli, visszamehet festő-

társaival a régi, kedves helyeire.

A kiállításon megjelenteket 

Szűcs Gábor alpolgármester 

köszöntötte, aki megnyitójában 

hangsúlyozta: a nyolceszten-

dős KÉK és a 27 éves Poly-Art 

biztos pontja a város kulturális 

életének, és örül annak, hogy 

az érdieknek nem kell mindig a 

„szomszédba menniük” egy-

egy jó irodalmi estért, kiállítá-

sért, hangversenyért – amiben 

a Szociális Gondozó Központ 

munkatársai által végzett kiváló 

szervezőmunkának is nagy sze-

repe van.

Ádám Katalin

Mindent a szemnek
A városi idősotthon közösségi terébe beköltözött 

a tavasz. Színpompás virágok mosolyognak le a 

falakról, az ember legszívesebben közelebb hajolna 

és megszagolná őket, de a két dimenzióban megál-

modott növények csak a szemet gyönyörködtetik. 

Wenszky Ágnes képei április 
30-áig láthatók a Topoly utca 2. 
szám alatt, szerdánként 17  
és 19 óra között, illetve más 
időpontban telefonos egyezte-
tést követően (telefonszám:  
06 20 333-6031).
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Csengeri Attila, az Érd Körbe 

alapító-főszervezője lapunknak 

elmondta, azért választották 

mégis a főteret az április 24-i 

esemény helyszínéül, mert a 

jeles évforduló miatt ezúttal a 

megszokottnál is több program 

várja az érdeklődőket, a főtéren 

pedig több a hely ezek megva-

lósítására, mint a Papi földeken.

„Az útvonal a főtérről indul, 

ahonnan rögtön a városköz-

pontban egy különleges végte-

len jelet fogunk leírni, ezzel is 

jelezve, hogy mindig visszaté-

rünk, és próbáljuk elmondani, 

miért fontos a kerékpározás. 

Ezen a kis, 2,5 kilométeres 

körön a legkisebbek is végigte-

kerhetnek.” A tömeg ezután a 

városközpontból a Papi földek 

felé halad tovább a 15 kilomé-

teres családi kört is magában 

foglaló 30 kilométeres túra 

útvonalán. Ezt igyekeztek úgy 

kialakítani, hogy ellátogassanak 

azokhoz a részekhez, ahonnan 

valaha indult Érd Körbe, így az 

útvonal érinteni fogja a Szepes 

Gyula Művelődési Központot, 

az ÉRD Arénát és a parkvárosi 

bevásárlóközpontot is, ellenben 

ezúttal az ófalusi gát és a feny-

ves-parkvárosi rész felé nem 

haladnak.

„Ez azért érdekes, mert 

kicsit szűkítettünk a körön, 

viszont a sok főtéri programra 

is szeretnénk nagyobb hang-

súlyt fektetni, hogy legyen idő 

beszélgetni egymással a teke-

rés után” – húzta alá Csengeri 

Attila, felhívva a figyelmet arra, 

hogy ezúttal is megtartják a 60 

kilométeres Sólyom Lajos Em-

lékkört, amely teljes egészében 

megkerüli a várost.

A főszervezőtől megtudtuk, a 

főtéren lesznek kerékpáros be-

mutatók, kézműves foglalkozá-

sok, kerekesszékes akadálymen-

tes pálya, de különböző játékok 

is, illetve egy kiállítással készül-

nek a Szepes Gyula Művelődési 

Központban az Érd Körbe elmúlt 

20 évéről, de az idei eseményre 

meghirdetett rajzpályázat alko-

tásai, illetve feldíszített roncs-

bringák is láthatók lesznek.

A tavaszi Érd Körbét a hagyo-

mányokhoz híven ezúttal is a 

Föld napjához kapcsolódóan 

rendezik meg április 24-én, mert 

szeretnék felhívni a figyelmet az 

alternatív közlekedési lehetősé-

gekre és a környezet védelmére.

Csengeri Attila felhívta 

a figyelmet arra is, mielőtt 

elindulnának az Érd Körbére, a 

résztvevők nézzék át kerékpár-

jaikat, és csak olyan biciklivel 

induljanak el, amely megfelelő 

műszaki állapotban van.

erdmost.hu

A főtérről indul  
az Érd Körbe április 24-én

Az Érd Körbe 30 kilométeres tervezett útvonala, 
amely tartalmazza a 2,5 kilométeres minikört és a 
15 kilométeres családi kört is: Érd, Fő tér – Papi 
földek – Érd, Fő tér – ÉRD Aréna – Parkváros, 
bevásárlóközpont parkoló – Ürmös utca – Csa-
ba utca – Érd, Fő tér

Az első közlések szerint a Papi földekről indult 

volna, de a számos kísérőprogram miatt végül Érd 

főterén rajtol el április 24-én, 10 órakor az idén 

fennállása huszadik évfordulóját ünneplő Érd Kör-

be városkerülő kerékpáros túra, amely ezúttal négy 

távon kalauzolja el a résztvevőket.

Lukács László, Tárnok polgár-

mestere a Facebookon közölte, 

hogy a Giro d'Italia miatt május 

6-án lezárások lesznek a 7-es 

út Tárnok melletti szakaszán is. 

Kiemelte, hogy a főút lezárása a 

10:50 és 13:50 közötti időpontra 

vonatkozik, viszont a Majom-

sziget környékén már előző 

nap vagy napokban is lesznek 

előkészületek, illetve az esti Giro 

After Party (19:30 Heinrich Antal-

ház) sem a munkák végét jelzi, 

és a helyszín eredeti állapotának 

visszaállítása még pár napot 

igénybe fog venni.

Kérik az érintett lakosok és 

közlekedők türelmét. 

Napokig tartó forgalomkorlátozás lesz  
Tárnokon és a 7-es úton

Itt a soha vissza nem térő lehető-

ség, hogy aktívan részt vegyen a 

világ egyik legnagyobb, legnépsze-

rűbb bringás versenyének, a Giro 

d’Italiának a szervezésében, és be-

pillantson – a biciklis Forma–1-ként 

emlegetett – világverseny kulisszái 

mögé! Ugyanis most önkéntesnek 

jelentkezve részese lehet minden-

nek!

Idén a Nagy Rajtot, a Giro első 

három versenyszakaszát mi, ma-

gyarok rendezzük meg, a startra 

Budapesten kerül sor május 6-án, 

és a fővárost elhagyva a bringás 

sport sztárjai Érdet is érintik. A 

világ közel 160 országában, több 

mint 800 millióan követik majd 

a napi ötórás televíziós közvetí-

tést, a helyszíneken pedig több 

tízezer magyar és külföldi turista 

és szurkoló kíséri figyelemmel 

a legjobb bringásokat, köztük a 

három hazai indulót.

Nem mindegy tehát, hogy 

állunk helyt a világ szeme 

előtt, a cél, hogy a lebonyolítás 

tökéletes legyen, ebben kérik a 

szervezők a polgárok – köztük 

az érdiek – segítségét. A jelent-

kezőket itt fogadják:

Május 6-án indul a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, ami Érd és  

Tárnok mellett is elhalad, emiatt forgalomkorlátozásra és lezárásra kell készülni.

ÖNKÉNTESEKET  

KERESNEK  

A GIRO D’ITALIA  

SZERVEZŐI

» étkezési csomag: keksz, gyümölcs, snack, üdítő;
» ruhacsomag: poló, széldzseki, kulacs, baseballsapka;
» ingyenes budapesti tömegközlekedés a verseny napján Budapesten;
» akár szerepelhetnek is a rendezvényről szóló videókban;
» tapasztalatokat szerezhetnek egy sportrendezvény lebonyolításában.

» azok csatlakozhatnak, akik május 4-ig betöltötték a 18. életévüket;
» az angol nyelv ismerete csak a budapesti helyszínen fontos;
»  információ átadási, forgalomirányítási és helyszínbiztosítási feladatokat 

bíznak majd az önkéntesekre a szervezők;
»  egyes helyszíneken már azt megelőzően (május 4–5-én) is szükség 

lehet a munkájukra, hogy a mezőny áthaladna rajta. Éppen ezért ér-
demes megjelölni, melyik településen, mikor szeretnének részt venni a 
munkában, tegyék szabaddá magukat;

»  a verseny zavartalan lebonyolításához általában 5-6 órányi munkát vár-
nak az önkéntesektől, de előfordulhat, hogy akár egész napra igénybe 
vennénk a segítségüket.

Fontos tudni, hogy szállást nem tudnak biztosítani a szervezők.

Mit biztosítanak a jelentkezőknek?

Mit várnak a jelentkezőktől?
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A kivitelezés ideje alatt előreláthatólag 

– jelzőlámpás forgalomirányítás mellett 

– az alábbi forgalomkorlátozások lesznek 

érvényben.

 Teljes időtartamban:

Az Alsóerdősor utca Felsővölgyi út felőli 

vége lezárásra kerül, az Alsóerdősor utca 

ezen szakasza a Nyárfa utca felől lesz meg-

közelíthető. A Törökbálinti út–Tekercselő 

utca, illetve Törökbálinti út–Takács utca 

kereszteződése időközönként zárva lesz.

 A beruházás előkészítő szakasza,  

2022. április:

A Törökbálinti úton a Tetőfedő utca 

torkolatának Törökbálint felé eső oldalán 

lévő buszmegálló az ideiglenes elkerülő út 

építése (szélesítés) miatt áthelyezésre ke-

rül a torkolat Érd felőli oldalára. A táblával 

jelzett érintett szakaszon 40-es sebesség-

korlátozás lép érvénybe. Az út szélesítése 

után a buszmegálló visszahelyezésre kerül.

 2022. április – 2022. július:

A Törökbálinti–Tiszafa és a Törökbálinti–

Tölgyfa kereszteződések közötti útszakasz 

időszakosan lesz lezárva. A Törökbálinti 

út ezen szakasza kétirányú marad, de a 

forgalom egy sávon, jelzőlámpás irányítás 

mellett zajlik majd. A Felsővölgyi–Törökbá-

linti út kereszteződésének keleti oldalán 

szélesítés és a körforgalom pályaszerke-

zetének építése történik széljelző táblás 

jelzések kihelyezése mellett.

 2022. július – 2022. augusztus:

A Felsővölgyi út Törökbálinti út felőli vége 

lezárásra kerül, ezen szakaszon a Török-

bálinti útra behajtani nem lehet. A Török-

bálinti úton az építkezés ezen szakaszán is 

jelzőlámpás közlekedés lesz két irányban, 

de egy sávon. 

 2022. augusztus – 2022. november:

A Felsővölgyi út továbbra is lezárva marad, 

valamint a Tetőfedő utca Törökbálinti út 

felőli vége lezárásra kerül, ezen szakaszon 

a Törökbálinti útra történő ki- és behajtás 

nem lehetséges. A Törökbálinti úton az 

időközben kiépített új körforgalom két 

kivezető szakaszán a forgalom kétirányú, 

de egysávos lesz jelzőlámpás irányítás 

mellett. 

 2022. november:

A Törökbálinti–Takács és a Törökbálinti–Te-

kercselő kereszteződés csak időszakosan 

lesz lezárva. A Törökbálinti úton az új kör-

forgalomtól a Tiszafa–Takács utca keresz-

teződésig továbbra is egy sávban, de két 

irányban zajlik a közlekedés jelzőlámpás 

forgalomirányítás mellett.

 2022. december – 2022. február:

A téli időszakban várhatóan nem lesz 

munkavégzés.

 2023. március:

Aszfaltozási munkák a teljes szakaszon, 

jelzőőrös irányítás mellett.

Az építési szakaszon található ingatla-

nok megközelítését mindvégig biztosítják.

Lakossági panaszok és észrevételek 

bejelentésére az alábbi elérhetőségek 

valamelyike áll rendelkezésre:

e-mail-cím: erdkorforgalom@strabag.com

telefon: 06 1 358 5211

Így változik a forgalom  
a Törökbálinti úton épülő 
körforgalom miatt
Elkezdődik az útfelújítás és a körforgalom építése Érden, a Tö-

rökbálinti úton a Tiszafa utca és a Felsővölgyi út közötti szaka-

szon. Érd MJV önkormányzatának tájékoztatása szerint a körfor-

galom több ütemben 2023 áprilisára készülhet el.

Keresik a legzöldebb érdieket

klímaváltozással összefüg-

gésben az egyik legfonto-

sabb feladat a társadalom 

tájékoztatása, a szemléletformálás, 

a települések, intézmények, szer-

vezetek és a lakosság felkészítése 

a felelősségvállalásra az egész-

ségünk védelme, és a természeti 

vagy anyagi károk megelőzése, 

mérséklése érdekében.

A klímavédelmi stratégiában 

Érd számára három időtávban 

kerültek megfogalmazásra olyan 

összefoglaló jövőképek, víziók, 

amelyek mentén megvalósulhat 

egy ökológiailag fenntartható és 

élhető város. 

Mivel a stratégiát 2021-ben 

fogadták el, a rövid távú célokat 

2022-ben, a középtáv 2030-ig, míg 

a hosszú távú célkitűzések 2050-ig 

szólnak. 

A rövid távú jövőkép fontos 

eleme, hogy létrehozzunk a helyi 

társadalommal egy szerződést, együttműködést, amely lehetővé teszi a klímavédel-

mi célkitűzések ciklusokon átívelő megvalósítását. 

Az önkormányzat szervezetén belül létrejött a klímavédelemért felelős munkacso-

port, amelynek egyik meghatározó célkitűzése a városban klímavédelmi akciók és 

programok megszervezése, a lakosság egyre nagyobb részének elérése.

Ugyanakkor a Klímasátor-rendezvények folytatódnak, április 20-án a Magyar 

Földrajzi Múzeum udvarán várják a Föld napi rendezvényhez kapcsolódóan a fiatalo-

kat, diákokat és természetesen minden érdeklődőt.

A programsorozat több elemből áll, a napokban indították el a Klímadíj ötletpá-

lyázatot is, amelyre április végéig várják a jelentkezéseket.

Keresik a legzöldebb érdieket, azokat a civileket, vállalkozásokat, intézményeket 

és szervezeteket, akik gondolataikkal és tevékenységükkel hozzájárulnak egy élhe-

tőbb és fenntarthatóbb jövő megvalósításához!

Az önkormányzat a helyi szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel összefogva 

célul tűzte ki, hogy minél több olyan, már megvalósult vagy tervezett innovatív tevé-

kenységeket vagy ötletet találjon, melyek elősegítik a város Klímavédelmi stratégiá-

jában megfogalmazott célok elérését.

A cél, hogy aktivitásra és innovatív programok kidolgozására ösztönözzék az érdi-

eket, elősegítsük a tapasztalatcserét és a jó gyakorlatok megismerését.

Olyan helyi közösségek, cégek, intézmények vagy magánszemélyek által kitalált és 

megvalósítani kívánt vagy más megvalósult projekteket várnak, amelyek kapcsolód-

nak a klímaváltozás okozta problémák megoldásához, amelyek hozzájárulnak az itt 

élők és dolgozók életminőségének javulásához, a város fenntarthatóságához, Érd 

klímabarát jövőjéhez.

Lakossági, közösségi kezdeményezések alatt olyan tevekénységeket értenek, 

amelyet Érdhez kötődő̋ (például itt lakó, tanuló, dolgozó) személyek indítanak, 

végeznek el, és a város fejlődését, a Klímastratégia céljainak megvalósulását szol-

gálják. Ez a kezdeményezés, projekt lehet egészen egyszerű is, például a műanyag 

pohár használatának megszüntetése egy cégen belül vagy egy iskola által meghir-

detett kerékpáros nap, amikor a diákokat arra motiválják, hogy aznap biciklivel men-

jenek iskolába. Ugyanakkor nagyobb léptékű, a város klímavédelmi politikájához 

illeszkedő elképzeléseket, kidolgozott projekteket és koncepciókat, elképzeléseket 

is várnak! 

A Klímasátor első rendezvényét április 9-ére 

tervezték, de sajnos az időjárás közbeszólt, az 

esős idő miatt elhalasztották a programot, az új 

időpont május 7-e, szombat.

Klímadíj

A

Mivel lehet pályázni? 
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Érden folyik át a Benta-, a Sulák- és a 

Bara-patak, de létezésükről csak keve-

sen tudnak.

Igen, Érdnek a mélyebb fekvésű Duna-

parti, az érdligeti, illetve a Tárnokhoz, a 

Benta-patakhoz közelebb eső területei 

bizony vizes élőhelyek. A vízimadarakról 

elnevezett utcák például arról tanúskod-

nak, hogy arrafelé magasabban van a 

talajvízszint. Vannak folyóvizek, állóvizek 

és források is Érden. A folyóvizek közül 

legnagyobb természetesen a Duna, 

aminek teljesen más élővilága van, mint a 

kisebb kiterjedésű patakoknak. Legismer-

tebb ezek közül a Sulák- és Bara-patak, 

amelyek összefolyva a Dunába futnak. 

Ezen kívül a Tepeccsel is lehet találkozni, 

amely a Bethlen Gábor utcán folyik végig, 

és hosszas tekergőzés után a Dunába 

torkollik. Ezen kívül Érden számos kis 

patakocska található, melyek helyi forrá-

sokból erednek. 

Mi a helyzet a helyi állóvizekkel?

Ezek természetes vízfolyások felduzzasz-

tásával létrejött kis tavacskák. Valamikor 

strandok voltak a helyükön, mint például 

a postástelepi strand, aminek helyén 

most a Szent József Otthon áll. De volt 

strand Tusculanumban, illetve a Riminyá-

ki úton is, ami részben  meg is maradt a 

Festal Étterem területén. Nem feltétlenül 

kiépített strandokra kell gondolni, inkább 

olyan kisebb, nyílt vízfelületre, ahova 

pihenni jártak az emberek. A leghíresebb 

ezek közül az érdligeti strand volt, amit a 

20-as években alakítottak ki, 1984-ig mű-

ködött, a helyén alakították ki a jelenlegi 

dísztavat. A legnagyobb nyílt vízterüle-

tünk a záportározó, ami az Érd-Diósdi 

vízfolyás felduzzasztásával jött létre, és a 

Sulák-patak vezeti el a vízét.

Milyen volt és milyen most ezeknek a 

vizeknek az élővilága?

Régen jóval gazdagabb volt. Tarajos 

gőtével, pettyes gőtével, kecskebékával 

különböző unkákkal lehetett találkozni 

magában a vízben, és ahogy haladtunk 

a part felé, megjelent a békakorsós 

növényzet, utána pedig a patakmenti 

magaskórós a sédkenderrel, a füzénnyel, 

a náddal és a gyékénnyel. Rengetek szita-

kötő élt itt, szúnyogokra és a különböző 

rovarokra vadásztak. Amikor a pataksza-

bályozások elkezdődtek, kibetonozták a 

medreket, a védett kétéltűek eltűntek, 

ezzel párhuzamosan az ízeltlábú élővilág 

is megszűnt.

Miért avatkoztak be ilyen brutális mó-

don egy ilyen gazdag élővilág életébe?

Több oka lehet. Én úgy emlékszem, 

szabályozva van, hogyan futhat át nyílt 

vízfelület egy városon. A másik, hogy 

nagyobb esőzésekkor a medrek oldala itt-

ott beomlott, a víz alámosta a járdákat, 

ami problémát okozott a lakosoknak. Ha 

jól tudom, egyes helyeken a közlekedést 

is akadályozta. Úgy gondolom, bizonyos 

területeken lehetett volna nyitott sza-

kaszokat hagyni, hiszen ezek ivóvízként 

is szolgálnak a madaraknak, méheknek, 

rovaroknak, illetve szép látványt nyújta-

nak. Én is nagyon sajnáltam, hogy ezeket 

bebetonozták. Azt gondolom, ilyen 

esetekben kompromisszumos megoldás-

nak kellene születnie az emberek igényei 

– amelyek a kényelmüket szolgálják – és a 

természet védelme között.

Milyen élővilág jellemző a Duna érdi 

szakaszára?

Elég gazdag élővilága van, bár a folyósza-

bályozás miatt felgyorsult a folyása, ezért 

az iszapnövényzet nem jellemző erre a 

területre, de azért gerinctelenekből elég 

sok védett faj él itt. Vannak különböző 

bödöncsigák, és ha felfordítjuk a köveket, 

laposférgekkel találkozhatunk. Gerin-

cesek közül a vadkacsa a jellemző, de a 

szürke gém és a nagy kócsag is berepül a 

területre, a fekete gólya és a rétisas pedig 

átrepül a területen. A halfajok közül 

kiemelném a dunai ingolát, ami védett faj, 

a körszájúakhoz tartozik. De van ponty is, 

és harcsát is fogtak már.

Mit tehetünk mi, érdiek, hogy óvjuk 

ezeket a természeti kincseket?

Léteznek olyan konkrét beavatkozások, 

mint a szemétszedés, amivel lehet némi 

eredményt elérni, illetve a hosszabb távú 

folyamat maga a nevelés, hogy kivisszük 

a gyerekeket a természetbe, és megmu-

tatjuk nekik ezeket az élőhelyeket. De 

azért vannak fórumok is erre a célra, van 

természetvédelmi egyesület, vannak civil 

szervezeteink, és létezik környezetvédel-

mi bizottság is az önkormányzatnál. Úgy 

tapasztaltam, hogy Érden az önkormány-

zat mindig nyitott volt a környezetvéde-

lemre, és szerintem, ha konkrét terv van, 

akkor biztos, hogy előre lehet lépni az 

önkormányzat segítségével. 

Ölvedi Réka–Szabó Réka Nikoletta

Ilyen volt és ilyen most  
Érd vízi élővilága

a Érdre és az élővízre gondolunk, sokaknak egyből a 
Duna jut eszébe. Pedig a környék vízi élővilága sokkal 
gazdagabb. Erről beszélgettünk Kállainé Szerényi 
Júlia biológussal, biológia–kémia szakos tanárral.H

Tavaly március óta már nem az 

önkormányzat, hanem a kor-

mányhivatal jár el az illegálisan 

lerakott hulladék ügyében. 

„Az Ötvös utca után van egy gyönyörű 

mező, ott fekszik egy tanya, rajta egy 

többlakásos ingatlannal. Aki nem ismerné 

a helyszínt, ez Érd utolsó utcájától alig 

száz méterre található. Az egyik telken 

valaki szisztematikusan gyűjti a szeme-

tet, egész hegynyi van már az ingatlanon 

(néhol háznyi magasságban), a szemétha-

lom az erdős rész felé húzódik. Az egész 

csodálatos, természetvédelmi területet 

mérgezi és elcsúfítja a rengeteg hulladék. 

Kutyások, lovasok, turisták gyakran jár-

nak arra, köztük én is, és évek óta látom, 

ahogy gyűlik a szemét. Az önkormányzat-

hoz fordultam, de sajnos, mint kiderült, 

ez már nem az ő hatáskörük” – panaszol-

ta a neve elhallgatását kérő fenyves-park-

városi lakos.

Palkó Zsolt, Érd klímavédelmi és 

zöld városfejlesztési biztosa is ismeri 

a szóban forgó telket, és kérdésünkre 

megerősítette: az önkormányzat, mivel 

magánterületről van szó, nem tud lépni, 

a hatáskör átkerült a kormányhivatalhoz. 

Ezt erősítette meg Barabás Emőke, a 

Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati 

irodavezetője is. „Egy éve, azaz 2021 már-

ciusában az Országgyűlés módosította 

a hulladékról szóló törvényt: eszerint az 

ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos 

hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körül-

mények között elhelyezett vagy elhagyott 

hulladék esetében a hulladékgazdálko-

dási hatóság folytat le hatósági eljárást. 

Hulladékgazdálkodási ügyekben eljáró 

hatóságként a megyei kormányhivatalt 

jelölte ki a kormány, ami azt jelenti, hogy 

az illegálisan elhelyezett szemét ügyében 

már nem az érdi önkormányzat, hanem a 

Pest Megyei Kormányhivatal jár el, azaz a 

jegyző hatásköre az illegális hulladékelhe-

lyezés ügyében megszűnt” – hangsúlyoz-

ta Barabás Emőke. 

(A város környéki erdők, ligetes terüle-

tek például, ahol sokan sajnos előszere-

tettel helyeznek el mindenféle hulladé-

kot, általában önkormányzati kezelésben 

vannak, de gyakran előfordul az is, hogy 

egy-egy elhanyagolt, bekerítetlen, ma-

gántulajdonban lévő ingatlanra hordanak 

szemetet ismeretlenek. Az is megtörtént 

már, hogy maga a bérlő vagy a tulajdonos 

halmozta fel a hulladékot a saját udvarán. 

Érden a magántulajdonú ingatlanokat 

érintően tavaly márciusig, míg át nem 

került a hatáskör a kormányhivatalhoz, 

évente átlagosan száz „hulladékos” pa-

nasz érkezett.)

Sajnos, azzal, hogy a hatáskör a 

kormányhivatalé lett, nagyon kevesen 

vannak tisztában, bár a jegyző többször 

is közzétette ezt hirdetményeiben. Így 

aztán a lakossági bejelentések zöme 

most is az önkormányzathoz (a lakos-

ságszolgálati irodához vagy a jegyzőhöz) 

fut be. Ezeket természetesen átadják a 

kormányhivatalnak. Elvileg nem is lenne 

ezzel semmi baj, voltaképp mindegy, 

ki jár el, lényeg, hogy ezek a szemetes 

ügyek valami módon megoldódjanak. 

Csakhogy van itt egy bökkenő: az önkor-

mányzat teljes egészében kimarad az 

eljárásból, és annak eredményéről sem 

értesül. „A panaszokról és a közérdekű 

bejelentésekről szóló törvény alapján a 

kormányhivatalnak harminc napon belül 

válaszadási kötelezettsége van a beje-

lentő felé. Mivel az önkormányzat nem 

minősül bejelentőnek, a kormányhivatal 

nekünk nem számol be az eljárásról. Ezért 

nincs is tudomásunk arról, hogy ezek az 

esetek hogyan végződnek. Kérjük, hogy 

a bejelentő közvetlenül a kormányhiva-

talhoz forduljon, mert így harminc napon 

belül megkapja azt tájékoztatást, amit mi 

nem” – húzta alá Barabás Emőke.

Az irodavezető arra is kéri a lakosságot, 

hogy önkormányzati, illetve közterületen 

észlelt illegális hulladéklerakás esetén, 

miután a bejelentést megtetették a kor-

mányhivatalnál, értesítsék a polgármeste-

ri hivatalt (jegyzőt) is, mert bár az eljárás 

lefolytatása már nem városi hatáskör, a 

szemet el kell szállítani a közterületről.

Ami az Ötvös utcától nem messze 

található tanyát, illetve az odahordott 

szeméthegyet illeti, a fenyves-parkvárosi 

lakos megfogadta a tanácsot, és nemrég 

bejelentést tett a kormányhivatalnál, meg 

is kapta a választ, miszerint a bejelentést 

megkapták, és értesíteni fogják a fejle-

ményekről. Amint ez megtörténik, mi is 

folytatjuk cikkünket.

Ádám Katalin

Hol szeméthalmok domborulnak

A bejelentéseket a Pest Megyei Kor-
mányhivatalhoz az alábbi módokon 
tehetjük meg: e-mailben (zoldhatosag@
pest.gov.hu), postai úton (1072 Buda-
pest, Nagydiófa u. 10–12.), telefonon 
(06-1/478-4400), elektronikus úton 
(201436115 KRID). 
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Ahogy az már hagyomány, a Csuka 

Zoltán Városi Könyvtár az érdi és kör-

nyékbeli óvodásoknak és iskolásoknak 

a magyar költészet napja alkalmából 

kortárs költők verseit küldte el, és arra 

kérte a gyerekeket, illusztrálják azokat. 

A diákok idén is rendkívül aktívak voltak, 

az 500 pályamunka jelzi, hogy évről évre 

szívesen vesznek részt a versenyben. Ez-

úttal 50 tanulót jutalmaztak, a nevezők 

között óvodás korú gyermek is volt.

A díjazottak apró ajándékokban és 

könyvjutalomban részesültek, valamint 

abban a dicsőségben, hogy rajzaik egész 

hónapban a gyermekkönyvtár falait 

díszítik. 

EREDMÉNYEK:

DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT

Cziboly Nóra 4. o. Diósdi Eötvös József 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 

(Hidvégi Ildikó) Mentovics Éva: A Zokni-

csenő Szörnyeteg

Ladányi Dorka 4. o. Érdi Gárdonyi Géza 

Általános Iskola és Gimnázium (Farkasné 

Steigerwald Andrea) Weöres Sándor:  

A békakirály

Ducsay Rozina 4. o. Andreetti Károly 

Általános Iskola és Művészeti Iskola, Tár-

noki tagintézménye (Navratil Zsuzsan-

na) Devecsery László: Nyári este

Straub Lilien 3. o. Érdi Gárdonyi Géza 

Általános Iskola és Gimnázium (Barta 

Vilma) Nemes Nagy Ágnes: Tarka ló

Honi-Bagdi Dorottya 1. o. Érdi Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola (Peretsé-

nyiné Kosziba Ildikó) Búth Emília: Fűzfa

Fuchs Petra Boglárka 1. o. Diósdi Eötvös 

József Német Nemzetiségi Általános 

Iskola (Hoffmanné Zsolnai Noémi)

Ágh István: Virágosat álmodtam

Márkus Rozália Zita 1. o. Érdi Kőrösi Cso-

ma Sándor Általános Iskola (Peretsényi-

né Kosziba Ildikó) Weöres Sándor:  

A békakirály

Straub Amina 1. o. Érdi Gárdonyi Géza 

Általános Iskola és Gimnázium (Törökné 

Oláh Anita) Fésüs Éva: Sündisznócska

Dávid Szofia 1. o. Diósdi Eötvös József 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 

(Hoffmanné Zsolnai Noémi) Mentovics 

Éva: Libben a Nyárlány

Bőjte Jázmin 1. o. Diósdi Eötvös József 

Német Nemzetiségi Általános Iskola (Ba-

logh Gyuláné) K. László Szilvia: Félcipő

Paksi Bálint 1. o. Érdi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola (Peretsényiné 

Kosziba Ildikó) Devecsery László: Nyári 

este

Horváth Mira Viktória 1. o. Diósdi Eötvös 

József Német Nemzetiségi Általános 

Iskola (Hoffmanné Zsolnai Noémi)  

Csanádi Imre: Négy testvér

Józsa Bálint Ádám 4. o. Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium 

(Farkasné Steigerwald Andrea) Udud 

István: Két kiskakas

Bakonyi Anna 4. o. Érdligeti Általános Is-

kola (Váli Zsuzsanna) Zelk Zoltán: Téli fák

Nagy Elena Olívia 2. o. Andreetti Károly 

Általános Iskola és Művészeti Iskola, 

Sóskút (Navratil Zsuzsanna) Zelk Zoltán: 

Téli fák

Pásztor Emília Jázmin 4. o. Érdi Gárdo-

nyi Géza Általános  Iskola és Gimnázium 

(Farkasné Steigerwald Andrea) Devecse-

ry László: Nyári este

Hajszán Lina 4. o. Diósdi Eötvös József 

Német  Nemzetiségi Általános Iskola 

(Hidvégi Ildikó) Babits Mihály: A régi kert

Tóth Emma 4. o. Diósdi Eötvös József 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 

(Keményné Pap Szilvia) Kányádi Sándor: 

Tánc a havon

Bomba Kata 1. o. Érdi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola (Peretsényiné 

Kosziba Ildikó) Zelk Zoltán: Téli fák

Csontos Lívia 1. o. Érdi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola (Peretsényiné 

Kosziba Ildikó) Kosztolányi Dezső: 

Cseresznyefa

Huszti Botond 1. o. Diósdi Eötvös József 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 

(Hoffmanné Zsolnai Noémi) Ágh István: 

Virágosat álmodtam

Amtman Klaudia 1. o. Érdligeti Általános 

Iskola (Dózsa Veronika) Udud István: 

Két kiskakas

Ferenczi Máté 3. o. Érdi Gárdonyi Géza 

Általános Iskola és Gimnázium (Barta 

Vilma) Fésüs Éva: Sündisznócska

Józsa Lőrinc 3. o. Érdligeti Általános Is-

kola (Fazekasné Sivák Rita) Haász János: 

Papival a parton

Magyar Levente 3. o. Érdligeti Általános 

Iskola (Fazekasné Sivák Rita) Búth Emí-

lia: Manó-tánc 

Kovács-Farkas Luca 2. o. Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium Ágh 

István: Virágosat álmodtam

Süvöltős Elza 5 éves Szepes Gyula Műve-

lődési Központ, Rajzszakkör (Markoltné 

Perger Emília) Devecsery László: Nyári 

este

ALSÓSOK:

I. HELYEZETT

Koszta Zsófia Kinga 3. o. Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium 

(Tinkáné Mongyi Judit) Mentovics Éva: 

Libben a Nyárlány

Horváth Ilona 2. o. Érdligeti Általános 

Iskola (Kovácsné Gombos Andrea) 

Fésüs Éva: Sündisznócska

Mazzag Mira 2. o. Érdi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola (Faragó Ilona)

Zelk Zoltán: Téli fák

Geiger Réka 4. o. Érdi Móra Ferenc Ál-

talános Iskola (Takács Krisztina, Bedegi 

Krisztina) Devecsery László: Nyári este

Kis Luca 4. o. Diósdi Eötvös József Német 

Nemzetiségi Általános Iskola (Keményné 

Pap Szilvia) Búth Emília: Manó-tánc

Brezina Johanna 3. o. Diósdi Eötvös Jó-

zsef Német Nemzetiségi Általános Iskola

Fodor Zoltán: LÁB-ALATT-VALÓK

Bánfalvi Boróka 3. o. Diósdi Eötvös 

József Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 

Udud István: Két kiskakas

Horváth Nóra 1. o. Érdligeti Általános 

Iskola (Bencsik Barbara) Csanádi Imre: 

Négy testvér

II. HELYEZETT

Oláh Marcell 4. o. Érdligeti Általános Is-

kola (Váli Zsuzsanna) Búth Emília: Veréb

Bakó Fanni Barbara 1. o. Érdi Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskola (Peret-

sényiné Kosziba Ildikó) Várfalvy Emőke: 

Mondóka az őszi csodákról

Solti Katalin 2. o. Diósdi Eötvös József 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 

(Dobrocsi Tímea ) Fésüs Éva: Sündisz-

nócska

Horváth Helka 2. o. Marianum Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Isko-

la és Gimnázium (Pozsonyi Béláné)

Kányádi Sándor: Sáska

III. HELYEZETT

Gébele Borbála 2. o. Érdi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola (Kühstahler 

Rozália) Zelk Zoltán: Téli fák

Závodi-Kis Hanna 3. o. Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium 

(Tinkáné Mongyi Judit) Sarkadi Sándor: 

Kutykurutty

Soczó Regina 2. o. Százhalombattai 

Alapfokú Művészeti Iskola (Regős 

Ágnes) Mentovics Éva:  

Libben a Nyárlány

Rostás Elizeus 4. o. Érdi Móra Ferenc Ál-

talános Iskola (Bedegi Krisztina) Weöres 

Sándor: A békakirály

Molnár Dorottya 3. o. Szepes Gyula 

Művelődési Központ, Rajzszakkör 

(Markoltné Perger Emília) Csanádi Imre: 

Négy testvér

Márkus Stefánia 4. o. Érdi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola (Dudás Kriszti-

na) Nyulász Péter: A baba bab

Szente Tamás 3. o. Diósdi Eötvös József 

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Mentovics Éva: A Zoknicsenő Szörnye-

teg

FELSŐSÖK:

FŐDÍJ

Rada Eszter 5. o. Szepes Gyula Művelő-

dési Központ, Rajzszakkör (Markoltné 

Perger Emília)

Kosztolányi Dezső: Cseresznyefa

I. HELYEZETT

Békési Zsombor 7. o. Százhalombattai 

Alapfokú Művészeti Iskola (Regős Ág-

nes) Zelk Zoltán: Téli fák

Ritter Enikő 8. o. Érdi Vörösmarty 

Mihály 

Gimnázium (Zalaváriné Muk Ágota)

Szilágyi Domokos: Január

Sudár Benjámin 6. o. Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnázium (Zalaváriné Muk 

Ágota, Gergely-Farnos Lilla) Zelk Zoltán: 

Téli fák

Szollát Boglárka 7. o. Százhalombattai 

Alapfokú Művészeti Iskola (Regős Ág-

nes) Devecsery László: Nyári este

Nagy Amanda 8. o. Andreetti Károly 

Általános Iskola és Művészeti Iskola, Tár-

noki tagintézménye (Navratil Zsuzsan-

na) Búth Emília: Ismeretlen

Hujber-Nagy Aletta 5. o. Zimándy Ignác 

Általános Iskola, Törökbálint (Rabie 

Nadia) Mentovics Éva: A Zoknicsenő 

Szörnyeteg

Oláh Jázmin 5. o. Érdi Móra Ferenc 

Általános Iskola (Takács Krisztina, 

Bedegi Krisztina) Kosztolányi Dezső: 

Cseresznyefa

II. HELYEZETT

Szabó Zsófia Panna 8. o. Érdi Vörös-

marty Mihály Gimnázium (Zalaváriné 

Muk Ágota) Csanádi Imre: Négy testvér

Tóth Anna 6. o. Érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnázium (Zalaváriné Muk Ágota, 

Gergely-Farnos Lilla) Weöres Sándor: A 

békakirály

Hochstein Rebeka 8. o. Érdi Móra Fe-

renc Általános Iskola (Takács Krisztina, 

Bedegi Krisztina) Kosztolányi Dezső: 

Cseresznyefa

Csapó Csanád 5. o. Érdi Vörösmarty Mi-

hály Gimnázium (Zalaváriné Muk Ágota, 

Gergely-Farnos Lilla) Várfalvy Emőke: 

Mondóka az őszi csodákról

Hubai Dávid 5. o. Érdi Teleki Sámuel Ál-

talános Iskola (Vinczéné Lőrinc Judit)

Mentovics Éva: A Zoknicsenő Szörnye-

teg

Honi-Bagdi Krisztina 6. o. Érdi Vörös-

marty Mihály Gimnázium (Zalaváriné 

Muk Ágota, Gergely-Farnos Lilla)  

Weöres Sándor: Legyen álmod…

Bálint Adrienn 6. o. Érdi Vörösmarty Mi-

hály Gimnázium (Zalaváriné Muk Ágota, 

Gergely-Farnos Lilla) Szilágyi Domokos: 

Január

Balla Zsófia 7. o. Százhalombattai Alap-

fokú Művészeti Iskola (Regős Ágnes) 

Zelk Zoltán: Téli fák

III. HELYEZETT

Nagy Kincső 5. o. Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnázium (Zalaváriné Muk 

Ágota, Gergely-Farnos Lilla) Búth Emília: 

Manó-tánc

Izmendi Zselyke 6. o. Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnázium (Zalaváriné Muk 

Ágota, Gergely-Farnos Lilla) Zelk Zoltán: 

Téli fák

Kukla Emese 5. o. Érdi Teleki Sámuel 

Általános Iskola (Vinczéné Lőrinc Judit) 

Babits Mihály: A régi kert

Makrai Lilla 6. o. Zimándy Ignác Általá-

nos Iskola, Törökbálint (Rabie Nadia)

Fésüs Éva: Sündisznócska 

DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT FELSŐS

Zámbori Borka Ilona 5. o. Diósdi 

Eötvös József Német Nemzetiségi 

Általános Iskola Mentovics Éva: Libben 

a Nyárlány

Ézsiás Verona 6. o. Százhalombattai 

Alapfokú Művészeti Iskola (Regős Ág-

nes) Mentovics Éva: Libben a Nyárlány

Katona Borisz 6. o. Érdi Móra Ferenc Ál-

talános Iskola (Bedegi Krisztina) Kányádi 

Sándor: Kerekítő

Segesdi Marcell Kristóf 5. o. Érdi Vörös-

marty Mihály Gimnázium (Zalaváriné 

Muk Ágota, Gergely-Farnos Lilla) Haász 

János: Papival a parton

Hámori Vilmos 5. o. Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnázium (Zalaváriné Muk Ágo-

ta, Gergely-Farnos Lilla)  Haász János: 

Papival a parton

Ritondale Tiziano 5. o. Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnázium (Zalaváriné Muk Ágo-

ta, Gergely-Farnos Lilla) Udud István: 

Két kiskakas

Kovács Noémi 5. o. Érdi Vörösmarty 

Mihály Gimnázium (Zalaváriné Muk 

Ágota, Gergely-Farnos Lilla)  Fésüs Éva: 

Sündisznócska

Rostás Mercédesz 6. o. Érdi Móra Fe-

renc Általános Iskola (Bedegi Krisztina) 

Szilasi Katalin: Búvópatak

Herenkovics Boglárka 7. o. Érdi Móra 

Ferenc Általános Iskola (Bedegi Kriszti-

na) Fésüs Éva: Sündisznócska
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Ötszáz rajz érkezett  
a könyvtár rajzpályázatára
Harmincnegyedik alkalommal rendezte meg a 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár gyermek részlege 

a költészetnapi rajzpályázatot. A versenyre 500 

alkotás érkezett, amelyből 50 rajzot értékelt a zsűri 

óvodástól a felső tagozatos korosztályig. A nyertes 

képeket a gyerekkönyvtárban lehet megnézni.
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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.

hetente több tucat levelet kapunk olyanoktól, akik nem jutottak hozzá lapunk-
hoz. Ennek oka elsősorban a terjesztői hálózat hiányossága. Mi minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, hogy mindenkihez eljussunk, de mindig lesznek a térké-
pen „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 meg-
növelnünk. Jelenleg 39 Érdi Újság-lelőhelyen találhatják meg hétről hétre a 
lapot. A lelőhelyek számát terveink szerint folyamatosan növeljük. Sőt hama-
rosan Érd több forgalmas csomópontján kihelyezett újságkínáló ban is megta-
lálhatják 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.

Kedves Olvasók, 

Egy kicsi nyuszi valóban nagyon 

aranyos, és egy gyerek számára 

nincs is jobb mulatság, mint 

odabújni egy pihe-puha állathoz. 

Ozmitz Klára szerint az a baj 

ezzel, hogy csupán néhány napig 

érdekes a dolog, a gyerekek 

hamar megunják a nyusziról való 

gondoskodást, tegyük hozzá, 

nem is kívánhatunk tőlük ilyen 

felelősségvállalást. Így a család 

felnőtt tagjaira marad az állat 

gondozása. 

A nyúltartás ráadásul nem 

csak abból áll, hogy beteszem 

a ketrecbe a jószágot, és néha 

enni adok neki. A ketrecet rend-

szeresen takarítani, a tapsifülest 

pedig simogatni kell, mert neki 

is szüksége van napi szinten 

szeretetre.

Tetézzük a bajt azzal, ha cuki 

kisnyulakat veszünk húsvétra, 

ugyanis ezeket az állatkákat 

általában nagyon fiatalon vá-

lasztják el  az anyától. Ilyenkor 

még nem megfelelő a tápanyag-

csatornák fejlettsége, nem 

feltétlenül esznek még meg 

minden ételt, és ez problémát 

okoz az élelmezés szempontjá-

ból. „Nagyon gyakran pusztul-

nak el húsvéti nyulak túletetés 

vagy nem megfelelő élelmezés 

miatt. Nem mindegy, hogy mit 

és mennyit adunk nekik. Az ete-

tésük nagy odafigyelést igényel, 

amit nem lehet egy kisgyerekre 

bízni.”

Ozmitz Klára arra is felhívta a 

figyelmet, hogy amikor a kisnyu-

szit elválasztjuk többi testvéré-

től és az anyjától, olyan stressz 

éri, hogy általában 8-10 napon 

belül bele is pusztulhat.

A kisnyuszi nem olyan, mint 

egy kutya, akivel le lehet menni 

sétálni, bár én magam is láttam 

már az utcán nyulat sétáltató 

gyerekeket. Sokan viszont ki 

sem engedik az állatot a ketrecé-

ből, aminek legalább 1x1 méte-

resnek kell lenni, de sokan jóval 

kisebb ketrecben tartják őket. 

„Mint minden embernek és 

állatnak, a nyulaknak is mozgás-

ra van szükségük. Ha hosszú 

életet szeretnénk nekik, akkor ki 

kell engedni, tanítgatni kell őket, 

és játszani kell velük. Nagyon 

okosak egyébként, képesek visz-

szahozni az eldobott labdát is, 

sőt szobatisztaságra is megtanít-

hatók.”  

Egyébként ezek a kis jószágok 

több mint 10 évig élnek, így aki 

nyulat vesz, annak hosszú távra 

kell berendezkednie.

Nem szabad megfeledkezni 

arról sem, hogy a nyusziknak 

oltásokra is szükségük van és fé-

reghajtót is szoktak nekik adni, 

a körmeik pedig folyamatos 

vágásra szorulnak, hiszen nem 

használják eleget, és így nem 

kopik. A bak nyulakat célszerű 

ivartalanítani, mert akkor sokkal 

nyugodtabbak. 

Ozmitz Klárának mint elkö-

telezett állatvédőnek nagyon 

fájdalmas és szomorú tapasz-

talatai vannak a nyúltartással 

kapcsolatban. 

Gyakran megtörténik, hogy a 

megunt nyuszit kiviszik a rétre 

vagy leviszik a lakótelepen a 

parkba, és magára hagyják.  

Szegényke azonban nem képes 

önállóan életben maradni. Túle-

szi magát a friss, nedves fűvel, 

hasmenést kap, és néhány nap 

alatt elpusztul. 

Az egyesület elnöke szerint 

felelősségteljesebb megoldás, 

ha húsvétkor néhány napra 

bérbe veszünk az ilyen szolgál-

tatást kínáló helyekről egy-egy 

nyuszit, pár napig szeretgetjük, 

simogatjuk, majd az ünnep után 

visszavisszük oda, ahol szaksze-

rűen gondoskodnak róla.

SZ.R.N.

Rossz hír, hogy jó dinnyét példá-

ul sokkal egyszerűbb vásárolni, 

az ember egy kicsit kopogtat, 

lékeltet, kóstol, végül érdeklőd-

ve nézi, hogy úszik el a héj. Jó 

hír, hogy bár a sonkát se lékelni, 

se kóstolni nem lehet, az érdiek-

nek mégis könnyebb minőségi 

cucchoz jutni, mint egy buda-

pestinek. Miért? A válasz rém 

egyszerű, tiszta matematika. 

Érden és környékén mindössze 

három komoly lehetőség jöhet 

számításba, legalábbis szerin-

tem. A kevés néha több, mondta 

állítólag Pitagorasz, mielőtt 

kilehelte a lelkét. 

A tuti tutija, ha elzarándo-

kolunk Magyarország legava-

tottabb sonkamesteréhez, az 

etyeki Árpás László műhelyébe. 

Földrajzi előnyünk mérhetetlen, 

hiszen előbb érünk oda, mint 

bármelyik budapesti. A sonka-

mester szavai pedig felbecsül-

hetetlen reklámértékkel bírnak: 

„A sonka ízét, illatát, színét, 

puhaságát, a sózás utáni műve-

letek határozzák meg! A füstölés 

utáni szárítás meghatározó a 

termék minőségére. Vigyázok 

a hőmérsékletre, a fényre, a ned-

vességtartalomra. Naponta el-

lenőrzöm, hogy minden rendben 

legyen. Kéthavonta, csontból 

készült tűvel, több pontban, 

illatmintát veszek a sonkából, és 

így ellenőrzöm annak belső érési 

folyamatát. Legalább 12 havi 

érés után KÉSZ a sonka!”

De ha nem vagyunk ennyire 

virgoncak, és helyben szeret-

nénk pöpec sonkához jutni, 

akkor is van két javaslatom: az 

egyik a Velencei út 31. szám alatt 

üzemelő Húsüzem és húsbolt, 

amelynek szlogenje tapasztala-

taim szerint valódi minőséget ta-

kar: Nosztalgikus ízek, garantált 

minőség. Igazolásképpen elég 

annyi, hogy Érd egyetlen olyan 

húsboltja, ahol szinte minden 

nap komoly sorokat kell kiállni, 

hogy végre vásárolni tudjunk. 

Másik javaslatom a Hepi hús-

bolt a Gellért utca 2. szám alatt. 

Évek óta itt veszem a húsvéti 

sonkának valót. Rendszerint a 

Tóalmási Kolbász Manufaktúra 

kötözött sonkáit árulják, melyek 

húsélmény és diszkrét sózás 

tekintetében momentán verhe-

tetlenek. 

A hipermarketekben kapható 

ipari termékről mindenkit lebe-

szélnék, azok ugyanis elképesz-

tő mennyiségű adalékanyagot 

tartalmaznak. Antioxidánsból, 

színező- és sűrítőanyagból 

legutóbb egyetlen termékben  

tizenötöt számoltam össze. 

Brrrrr!!!! 

K. J. 

Ne vegyünk élő nyulat húsvétra!

Sonkadalom

Ozmitz Klárával, a százhalombattai Dobbant-lak 

Állatvédő Egyesület elnökével arról beszélget-

tünk, miért ne vegyünk a gyerekeinknek élő nyulat 

húsvétra.

Nyakunkon a húsvét, itt az utolsó pillanat, hogy 

beszerezzük a sonkának valót. Ebben szeretnék 

segíteni. De tényleg.
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Az is nagyon 

szomorú, hogy 

a Természet-

tudományi 

Múzeum 

preparatóriu-

ma, ami 1926 

óta működött, 

tavalyelőtt 

bezárt, és mú-

zeumi prepará-

tor is alig akad 

egy-kettő. 

Hiánypótló kötetet jelentetett meg az ősszel 

Őry Sándor preparátorról, akinek nevét nem-

csak itthon, hanem messze földön ismerték a 

szakmában. Ki volt ő? 

Őry 1887-től 1962-ig élt, a mesterséget Rosonows-

ky Frigyesnél tanulta ki, Németországban tökéle-

tesítette, majd az 1910-es évek elején megnyitotta 

saját műhelyét. A Nemzeti Múzeum Állattárának 

készített preparátumokat: a híres Afrika-kiállítás 

legtöbb nagyvadját ő alkotta. Sajnos 1956-ban a 

kiállítás anyaga megsemmisült. Ismertem a lányát, 

Erzsébetet, aki a múzeumban volt preparátor. 

Óriási hagyaték volt a birtokában, elkezdtem 

vásárolni tőle üveglemezeket, folyóiratokat, 

cikkeket. Erzsike néni annyira megszeretett, hogy 

végül mindent nekem ajándékozott. Ma is azokkal 

a szerszámokkal dolgozom itthon, amelyekkel Őry 

Sándor annak idején. 

Mennyit adott hozzá a preparátor szakma az 

állatvilág megismeréséhez jó száz esztendővel 

ezelőtt? 

Az állatpreparálás nagyon régre nyúlik vissza, az 

1600-as évekből maradtak fenn preparátumok, csak 

nagyon kezdetleges volt még a technológia. Az 

1800-as évek végén már szobrászati alapokra épül a 

szakma az addigi kitöltés, kitömés helyett. Ez a pre-

parálás aranykora, hiszen ez volt a nagy expedíciók, 

felfedező utak ideje is, amikor számtalan, korábban 

nem ismert fajt fedeztek fel és írtak le. Az amerikai 

Carl Akeley volt az egyik legjobb: maga a preparátor 

volt a gyűjtő, pontosan, milliméterre felmérte az 

elejtett állatot, és a megvalósítás is tűpontos volt. A 

New York-i természettudományi múzeumban a mai 

napig látható az Afrika-kiállítás, amit még Roose-

velt elnök támogatásával hoztak létre. Nemcsak 

az állatokat mutatták be, hanem az élőhelyüket is: 

a növényzetet is pontosan lemásolták, és festett 

háttér elé helyezték. Ez a dioráma.

A Magyar Földrajzi Múzeumban több diorámát 

is láthatunk, ezeket ön készítette. Ez is egyfajta 

művészet?

Amerikában külön művészeti ágként tartják szá-

mon, nálunk nem, de ettől függetlenül a diorámák, 

illetve a preparátumok minden nagyobb európai 

múzeumban megtalálhatók. Az aranykorban 

minden nagyobb múzeumhoz tartozott egy neves 

preparátor, ahogy nálunk Őry Sándor. Tudni kell 

egyébként, hogy ezek a preparátumok gyakran 

felbecsülhetetlen jelentőségűek, ugyanis időköz-

ben kihalt állatok testét őrzik: ilyen például az 

erszényes farkas vagy az amerikai vándorgalamb – 

ezeknek 1936-ban, illetve 1914-ben pusztultak el az 

utolsó állatkerti egyedei. Visszatérve Őryre, Kitten-

berger Kálmán az 1900-as évek elejétől vett részt 

több Afrika-expedíción, és küldte haza a nagyem-

lősöket a múzeumnak, amiket Őry preparált és 

diorámába helyezett. Pótolhatatlan veszteség, 

hogy ezek odavesztek 1956-ban. Ma már elképzel-

hetetlen, hogy egy ilyen trópusi anyag bekerüljön 

az országba. Az is nagyon szomorú, hogy a Termé-

szettudományi Múzeum preparatóriuma, ami 1926 

óta működött, tavalyelőtt bezárt, és múzeumi 

preparátor is alig akad egy-kettő. Ráadásul olyan 

alacsonyak a fizetések – nemcsak itt, hanem a 

külföldi múzeumoknál is –, hogy albérletet fizetni 

például abból már nem lehet. Így a tehetséges 

szakemberek magáncégeknél helyezkednek el.

Ön egyike a megmaradtaknak.

Igen, de én is már csak itthon, a műtermemben 

dolgozom. Utánpótlás pedig nincs, igaz, képzés 

sem. Pedig régen, ha az állatkertben elhullott 

egy állat, az a múzeum tulajdonát képezte, és ott 

feldolgozták a szakemberek. 

Ott a 3D-s nyomtató, kiköpi műanyagból.

Ez nagyon jópofa dolog, láttam is pár éve egy 

bécsi preparátortörténeti kiállításon. Bizonyos 

fajokat (például lepkéket) gyönyörűen megcsinál-

tak, de például kisebb halakat már csak kiállítási 

célra tudtak elkészíteni. Gyűjtemény létrehozására 

ez a módszer nem alkalmas. Oda kell a csontváz, 

a bőr is. Nem is beszélve a DNS-ről, ami a prepará-

tumban megtalálható, a 3D-s nyomatban viszont 

nem. Ahogy említettem, múzeumi preparátorból 

pár év múlva nagyon nagy hiány lesz, és nemcsak 

Magyarországon, hanem az egész világon. Ezért 

az a trend, hogy a kiállítási preparátumok készí-

tésére preparátorcégeket bíznak meg, de ez a 

gyűjteményi anyag feldolgozását nem biztosítja. 

Minden állatról kapni már kész modellt, amire csak 

rá kell húzni a bőrt. Hogy minél olcsóbb és gyor-

sabb legyen, a múzeumok gyakran élnek ezzel a 

lehetőséggel, csakhogy ez az állat már nem egye-

di. A végén odáig jutunk, hogy minden múzeum 

faláról ugyanaz a fej vicsorog majd le. Hozzá kell 

tennem, a szakmánknak van több ága is, dolgozik 

jópár vadászati preparátor is, ez utóbbi területen 

nincs hiány. 

A múzeumi preparátumok, diorámák teljesen 

hitelesek?

Igen. Egy preparátum, illetve dioráma elkészítése 

komoly természettudományos képzettséget, szak-

mai felkészültséget és időt igényel.

Most min dolgozik?

A kaposvári múzeumnak készítek preparátu-

mokat. Az a cél, hogy környezetismeret-órákat 

szervezzenek az iskoláknak, ahol manapság már 

nincsenek szertárak, természettudományos gyűj-

temények. Az ehhez szükséges anyagot készítem. 

Érden is tervez múzeumpedagógiai órákat a 

Magyar Földrajzi Múzeum, amihez áprilisban én 

is csatlakozom: interaktív pultot állítok fel, ahol a 

gyerekek megfoghatják majd a diorámában is lát-

ható madárkoponyát, tojást. Összehasonlíthatják 

a kőzetekben fennmaradt csiga- és kagylólenyo-

matok formáját a jelenleg élő fajokéval, válogat-

hatnak a Duna hordalékából csiga- és kagylóhéja-

kat, jellegzetes madártollakhoz megkereshetik a 

diorámákból a „tulajdonosukat”, megtapasztal-

hatják a madárfészkek változatos formáját.

Ötvenkét éves szakmai múlttal a háta mögött 

ma már nyugdíjas, de azért még otthon is dol-

gozik. A fennmaradó szabadidejét mivel tölti?

Továbbra is kutatom a szakma hazai múltját, fény-

képeket, levelezéseket, kisebb tárgyakat gyűjtök, 

és érdeklődőknek preparátortörténeti előadáso-

kat tartok. Feleségemmel sokat kirándulunk, járjuk 

az erdőt. Hazahozzuk az érdekes terméseket, 

zuzmós, mohos ágakat – amiket nem ismerünk, 

azokat próbáljuk beazonosítani. Mondhatni, ez 

már szakmai ártalom.

Ádám Katalin

Távol Afrikától

Április 20–22-én, a Föld napjához kacsolódóan, 
múzeumpedagógiai órákat tartanak a Földrajzi 
Múzeumban. A Bolyai és a Teleki iskola diákjai 
a Biodiverzitás = Biológiai sokféleség című fog-
lalkozáson Érd és környéke természeti értékeit 
ismerhetik meg. A rendezvényen ősállatnyom-
határozás, Duna-parti hordalékban csiga- és 
kagylókeresés, madárfészek-kereső és párosí-
tó, csont alapján történő fajfelismerés, valamint 
Sipos György preparátor biológiashow-ja várja 
a diákokat.

gy kézen meg lehet számolni, hány múze-
umi preparátor dolgozik ma Magyarorszá-
gon. Egyikük, Sipos György Érden él, a 
műhelyében alkot. Munkáit az ország több 

múzeumában megcsodálhatjuk, a Földrajziban is, 
ősszel pedig egy könyvet is megjelentetett. Munkás-
ságát a város tavaly Csuka Zoltán-díjjal ismerte el.
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JÉGKORONG

Hazai pályán ismét legyőzte 

a székesfehérvári Ifj. Ocskay 

Gábor Nemzeti Jégkorong Aka-

démiát, így 2–2-re egyenlítette 

ki az egyik fél harmadik győzel-

méig tartó bronzpárharcot az 

U16-os jégkorongbajnokságban 

a Kárpáti Farkasok. Az érdiek 

Nagy Benjámin góljával már öt 

perc után vezettek, melyet a 

második harmad végén Kuminka 

Zsombor duplázott meg. Sőt, a 

harmadik játékrészben tovább 

növelte az előnyét a házigazda, 

amely után a Fejér megyeiek 

már csak kozmetikázni tudtak. A 

3-1-es sikerrel az érdiek kiharcol-

ták az ötödik mérkőzést, melyet 

február 12-én rendeznek Székes-

fehérváron.

KOSÁRLABDA

Sorozatban harmadik mérkőzé-

sét veszítette el a Gia Form-VMG 

DSE férfi kosárlabdacsapata, 

amely ezúttal az ötödik helyen 

álló Újpest-MT II vendégeként 

lépett pályára az NB II Közép 

A-csoportjának 24. fordulójában. 

Az érdiek az első félidőben még 

csak nyolcpontos, 36–28-as 

hátrányban voltak, de a térfél-

csere után a fővárosiak növelték 

előnyüket és végül magabizto-

san nyertek 81–52-re.

LABDARÚGÁS

Kiélezett, de viszonylag kevés 

helyzetet hozó mérkőzésen a 

vendég Pápai Perutz FC sáfár-

kodott jobban lehetőségeivel 

és idegenben 3–0-ra győzte le 

az Érdi VSE-t az NB III Nyugati 

csoportjának 29. fordulójában. 

A vendégek a 38. percben Oláh 

László érdi védőkön megpatta-

nó lövésével szereztek vezetést, 

majd a pápai támadó az 58. perc-

ben egymaga és csapata máso-

dik gólját is megszerezte. Bár az 

érdiek próbáltak szépíteni, de a 

hosszabbításban egy újabb, érdi 

védőkön megpattanó lövéssel 

a Pápa 3–0-ra megnyerte a 

mérkőzést. Az Érdi VSE szerdán 

Tatabányára látogat vasárnap 17 

órától pedig a Balatonfüredet 

fogadja az Ercsi úton.

TOLLASLABDA

Hatodszor is az Érdi Batthyány 

Sportiskolai Általános Iskola lett 

a legeredményesebb iskola a 

tollaslabdázók diákolimpiájának 

országos döntőjén a B-kategó-

riások között. Az érdi iskolából 

a kettes korcsoportban Dudás 

Laura aranyérmet, Horváth 

Adrián ezüstérmet szerzett, 

míg az 1. korcsoportban Bojtár 

Boldizsár, a hármasban Fekete 

Dóra állhatott a dobogó legalsó 

fokára. Az érdiektől ezen kívül 

még hat tollaslabdázó vett 

részt az országos döntőn, akik 

közül többen dobogóközeli 

eredménnyel szereztek érté-

kes pontokat a B-kategóriás 

diadalhoz.

Rövidpálya

A szezon legfontosabb mérkőzé-

sei előtt áll a kiesés elől mene-

külő ÉRD, amely a közvetlen 

riválisok közül a Budaörssel és a 

Vasassal hazai pályán, a Szom-

bathellyel idegenben vív kulcs-

fontosságú alsóházi rangadót, 

de ezt megelőzően Siófokon 

is megpróbáltak bravúrpontot 

szerezni Horváth Roland lányai.

Noha a Siófok KC elleni 

idegenbeli találkozón a korábbi 

érdi átlövő, Debreczeni-Klivinyi 

Kinga vezérletével többször is 

vezettek a Balaton-partiak, az 

ÉRD 3–1 után egyenlített, és bár 

sokáig a vendégek futottak az 

eredmény után, mindig egyenlí-

tettek Alexandra Vukajlovicsék. 

Sőt, Hadfi Gréta sokadik védése 

után Fekete Bozsana fordított 

is (10–11), majd Bódi Bernadett 

góljával már 13-11-re vezetett az 

ÉRD húsz perc után.

Uros Bregar, a hazaiak veze-

tőedzője időkéréssel rendezte 

a sorokat, és Tamara Mavsar 

lerohanásgóllal egyenlített, de 

az ÉRD is meg tudott újulni, és 

Vukajlovics szép betörése után 

megint vezetett (14–15). A félidő 

végén azonban elkapta a fonalat 

a Somogy megyei csapat, amely 

egy négygólos szériával a szü-

netben először vezetett három 

találattal (18–15). 

A fordulás után az ÉRD-nek 

megvolt a lehetősége, hogy egy 

gólra zárkózzon, de a kihagyott 

vendéghelyzetek után a 42. 

percben Sirián Szederke talá-

latával már 24–19-re vezetett a 

házigazda.

Andjela Janjusevicsék az 54. 

percben is 28–24-re vezettek, de 

az ÉRD az utolsó percekben is 

tudott zárkózni és Bódi Ber-

nadett, illetve Fekete Bozsana 

góljaival kettőre csökkentette 

a különbséget (30–28), végül 

azonban a Siófok KC 31–28-ra 

legyőzte Horváth Roland együt-

tesét.

A Siófok KC–ÉRD mérkőzéssel 

egy időben rendezett Szom-

bathelyi KKA–Moyra Budaörs 

találkozón a vendég Budaörs a 

tizedik perctől vezetve győzött 

30–28-ra, így az ÉRD továbbra is 

a tabella tizenkettedik helyén áll.

Az ÉRD legközelebb április 14-

én, jövő szombaton lép pályára, 

amikor a sereghajtó Vasas SC-t 

látja vendégül 18 órától az ÉRD 

Arénában. 

Domonkos Bálint

Pont nélkül távozik  
Siófokról az ÉRD
Szoros, fordulatokkal tarkított első félidő után 

többször vezetett a Siófok KC vendégeként, de 

háromgólos hátrányát nem tudta ledolgozni, és 

31–28-as vereséget szenvedett, így pont nélkül 

távozott a Balaton partjáról az ÉRD a K&H női 

kézilabda liga 22. fordulójában.

Domonkos Bálint sportszakíró kollégánk mindent 

összegyűjtött, ami a héten említésre érdemes volt 

az érdi sport világában.
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APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS  

Tel.: +36/70 281-1956 98/2022)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 

ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, javítást, 

felújítást, tetőtér-beépítést, előtető-

garázs készítést vállalok kimagasló 

minőségben. Tel.: 06/30 563 5544 

 47/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

EGYÉB

SAJÁT TERMESZTÉSŰ ZÖLDHAGY-

MA ELADÓ. Házhoz viszem.  

Tel.: 06/70 257 2731 107/2022)

ELTARTÁSI ILLETVE ÉLETJÁRADÉKI 

szerződést kötnék idős személlyel.  

Tel.: 06/20 932 0983 110/2022)

LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, 

pince, padlás ürítése, rakodással, kihor-

dással. Hulladékszállítási engedéllyel 

rendelkezünk. Tel.: 06/30 703 0518

 106/2022)

PENGŐT, KORONÁT, FORINTOT Papír 

- Fém gyűjteményt vásárolnék!  

Tel.: 06209971153 101/2022)

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)

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 

tetőkészítéshez magas kereseti lehe-

tőséggel  felveszek. Tel.: 30/563-5544

 17/2022)

ÉRDI PIACON JÓL BEJÁRATOTT 

kétoldalú büfé eladó. Tel: 30/9764343

 104/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

T: 0620-5858-838 (9/2022)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Város-

fejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

VÁROSÜZEMELTETÉSI 
ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 04. 30. 
A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti 
el, vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon.
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GAZDIKERESŐ
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 Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, Bank-

számlaszám:  10403136-49534949-49521015

Jerry

1 év körüli, közepes termetű, moz-

gékony, embercentrikus kan. Kertes 

házba költözne szívesen, ivartalanítva 

vihető el.

Babett

10 év körüli, közepes-nagy termetű, 

ivartalanított szuka kutyus. Kedves, 

okos, nyugodt, emberbarát. Kertes 

házba költözne szívesen.

Penne

4-5 év közötti, kis-közepes testű, 

nagyon barátságos, ragaszkodó ter-

mészetű, ivartalanított szuka kutyus. 

Kinti-benti kedvenc szeretne lenni.
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Április 6–30. között a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

Parkvárosi Fiókkönyvtárában kiállítás látható 

húsvéti képeslapokból.

Április 16–18 között Nagy Húsvéti Nyuszi Murit 

rendeznek húsvéti kézműves vásárral a Múzeum 

sétányon.

Április 18-án, hétfőn Családi nap lesz a múze-

umkertben 9.30 – 18 óra között. Interaktív 

gyerekprogramok, bábelőadás, gyerekkoncert, 

hulahopp-akrobata előadás, ugrálóvár, húsvéti 

játszópark és arcfestés várja a gyerekeket.

Április 19-ig tekinthető meg a Parkvárosi Közösségi 

Házban a Poly-Art képzőművészek körének cso-

portos kiállítása „Tavaszi Rügyek” címmel. 

Április 20-ig tekinthetők meg a Szepes Gyula 

Művelődési Központ Kamaratermében a Március 

15-i rajzpályázat képei. (Előzetes bejelentkezés a 

terem foglaltsága miatt ajánlott a +36 23 365-490-

es telefonszámon).   

Ilka Gábor – Festina lente című kiállítása az Előtéri 

kiállítótérben szintén 20-ig látható.

Április 20-án, szerdán 17 órakor  a Csuka Zoltán Vá-

rosi Könyvtár Felnőttkönyvtárában H. Fajth Evelin 

A pokol édenkertje c. kötetének bemutatója lesz.

Április 20-án, szerdán dr. Kordos László A Rudapit-

hecus-kutatás – Tények és mesék című könyvének 

bemutatója lesz 17 órakor a Magyar Földrajzi 

Múzeumban. A kötetet bemutatja dr. Kubassek 

János igazgató.

Április 22-én, 26-án és 28-án tavaszi hangszerbe-

mutatóra kerül sor óvodásoknak a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár Zenei Könyvtárában. 10 órakor 

kezdődnek a foglalkozások. Jelentkezni Nida Ju-

ditnál lehet a +36 20 425-45-51-es telefonszámon 

vagy a nidajudit@csukalib.hu email címen. 

Április 23–24-én 10 és 17 óra között a Magyar 

Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Érdi 

Kern Péter Kaktuszkörének szervezésében Kak-

tuszkiállítás és -vásár lesz.

Április 24-én, vasárnap 10 órakor rajtol el a 20 Éves 

Jubileumi Érd Körbe Kerékpáros Fesztivál, melyen 

4 táv közül választhatnak a résztvevők.

„Idősen, aktívan Érden” – ingyenes idősügyi 

programsorozat a Szepes Gyula Művelődési 

Központban:

Szerdánként 10 órakor a Szociális Gondozó 

Központ Topoly utcai épületében, csütörtökön-

ként 10 órakor pedig a Szepes Gyula Művelődési 

Központban senior gerincjógán vehetnek részt az 

érdeklődők.

Ha szeretne 100 évig élni, 3-1-2 meridiántornával 

várjuk minden kedden és szerdán 9 órától a Szepes 

Gyula Művelődési Központban, illetve keddenként 

8-tól és péntekenként 14 órától a Parkvárosi Közös-

ségi Házban.

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

HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

mikrofonnál
20.00 Jazzpresszó ism.

KEDD
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 dzsesszmaga-

zinja
20.00 Hetedhét  

– Juhász Árpád műsora

SZERDA
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

magazinja Ölvedi Rékával és 
Zsuffa Péterrel

19.00 Jövőnéző 
20.00 Rockbarlang Gidófalvi 

Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

magazinja Kovács Gellérttel és 
Urbán Szabolccsal

20.00 Apád-anyád ism.

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

101.3 sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel
21:00  Filmszerész ism. 

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

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

Április 18. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND
 264 MERRE HOVÁ BESZÉLGETÉS DECHANDT 

ANTALLAL Karinthy Szalon
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Érdi Jazz fesztivál 2021 SOSO 

QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 346. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató a 

Magyar Földrajzi Múzeumban
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:10 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:50 Esti Mese
  – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:05 Mozgás - Fitnesz magazin
19:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB/I   Érd Vasas SC
21:10 Partizán tv – "Nagyon gyorsan 

felzabálta a popzenét a NER" 
 - Lovasi András
 22:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:40 Érdi történetek
00:10 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 19. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Dirty Slippers
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021 
 SOSO QUARTET
12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport: 
 Érdi VSE- BALATONFÜREDI FC
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
 dokumentumfilm, Rendező: Surányi Judit
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 20. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Exopop
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin

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

fideszes, sőt, a baloldaliság áll 
 hozzám közel
 22:15 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NBI  Érd-Vasas SC
  0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 21. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv- Exopop
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Exopop
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 - Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Turnébusz tv-  Exopop
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Negyedik negyed
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010),
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NBI    Érd-Vasas SC
22:50 Film-A film (2000), magyar 

filmdráma R.: Surányi András
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglalóó

Április 15. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR Szigetszent-

miklós Városi Galéria 
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Eötvös 10 online 
 – Elérhető kultúra az otthonodban 

– Enyedi Ildikó, Balázs Béla -díjas 
filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes 
művész, Pinceklub extra

12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport: 
 Érdi VSE- BALATONFÜREDI FC
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin

19:00 Esti Mese 
19:15 Negyedik negyed
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film - A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) portréfilm
21:15 Partizán tv -Mucsi Zoltán: Nincs 

idegrendszerem a politikával foglalkozni 
22:40 Film-Gumikalapács (2010),
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 23. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái  között, könyvbemutató a 

Magyar Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID 

TÉR Szigetszentmiklós Városi Galéria 
 16:00 Hírek     
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:50 7 nap
20:10 Playoff - sportmagazin
20:25  Film - Eötvös Péter 75, (2020), 
 dokumentumfilm r.: Surányi András
22:10 7 nap
23:00 Film - Erózió, (1991), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András
00:00 7 nap

Április 24. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
 9:50 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI   Érd-Vasas SC
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
15:25 Negyedik Negyed
 Fodor János műsora
16:35 Kézilabda - Érd-Vasas SC
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:20  Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban 
 nőttem fel... - Vesmás Péter portré 
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére.

A jelentkezés határideje: 2022. május 09.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 22-i 
számában.

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

PÁLYÁZAT
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

ISKOLATITKÁR 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. április 25. 

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 
március 22-i számában.

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

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

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Jogi Iroda / Közbeszerzési Csoport

KÖZBESZERZÉSI 
REFERENS

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. rende-
let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Ellátandó feladatok:
Az EU támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások 

közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzése. A közbeszerzési eljárások előkészí-
tése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának közbeszerzési-jogi 
minőségellenőrzése. Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési 
eljárásainak, szerződéseinek előkészítése, az eljárások lefolytatását végző szaktanács-

adók, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet képviselők által készített 
dokumentumok közbeszerzési szempontú ellenőrzése. Kapcsolattartás Közbeszerzési 

Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel.
                       

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. március 29-i számában.
A hirdetés részleteit 
a QR-kód leolvasásával érheti el, vagy megtalálja  
a www.erd.hu oldalon. 

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala / Városrendészeti Csoport, 

Közterület-felügyelet

VÁROS- 
RENDÉSZETI 
MUNKATÁRS 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony  
időtartama:  

határozatlan idejű közszolgálati  
jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1-3. 

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

által ellátandó feladatkörök: 1. sz. 
melléklet 30. pont 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2022. április 25.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 

március 29-i számában.
A hirdetés részleteit a QR-kód 
leolvasásával érheti el, vagy 

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

alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Városrendészeti Csoport

ÜGYINTÉZŐ MUNKATÁRS 
munkakör betöltésére. 

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

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Személyzeti Csoport munkatársai részére  
a szemelyzeti@erd.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. április 5-i számában.

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

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 
Vagyongazdálkodási és Vagyonnyil-

vántartási Csoport

VAGYONGAZ-
DÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű  

közszolgálati jogviszony         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:  

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2022. 04. 20.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 

április 5-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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