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4. OLDAL 7. OLDAL

Érd Körbe
Április 24-én, 10 órakor Érd főteréről 

indul el az idén fennállása huszadik 

évfordulóját ünneplő városkerülő 

kerékpáros túra.

4. OLDAL

Fagykár
A fagyos áprilisi hajnalok elvitték 

a kajszitermés egy részét. Hogy 

mekkora a kár, azt egyelőre nem 

tudni.

Ivartalanítás
Az ivartalanítás ma már hozzátarto-

zik a felelős állattartáshoz. Most sem 

késő felhívni az állattartók figyelmét 

a fontosságára. 

Rajzpályázat  
a gyerekkönyvtárban
Harmincnegyedik alkalommal rendezte meg a Csuka 

Zoltán Városi Könyvtár gyermekrészlege a költészet napi 

rajzpályázatot. A gyerekeknek verseket kellett illusztrálni-

uk. A nyertes képeket a gyerekkönyvtárban lehet meg-

nézni. Az I. helyezettek képeiből mi is készítettünk egy kis 

galériát. Íme. 

GALÉRIÁNK AZ 5. OLDALON  

A vörös mókust Pircsikének 
neveztem el
A természetfotóiból áradó hangulat, a lencsevégre kapott 

csodás pillanat nem csupán a szakmai hozzáértés ered-

ménye, hanem a természet mély szeretetéből, tisztele-

téből ered. Glavati Nagy Évával beszélgettünk, akinek 

hamarosan kiállítása nyílik a Szepes Gyula Művelődési 

Központban.

INTERJÚNK A 9. OLDALON 

Aki új színt hozott  
Érd életébe
Wolf Katalin 2016-ban lett a Szepes Gyula Művelődési 

Központ vezetője. A szakma kihívásairól, pandémiáról, új-

ragondolt május elsejéről, a polgármesterrel való együtt-

működésről, és arról is beszélgettünk, hogyan fogadtak a 

városban annak idején egy felnyírt hajú, tetovált művelő-

dési ház igazgatót.

INTERJÚNK A 6–7. OLDALON 

Csőzik László polgármesterrel arról beszélgettünk, mit 

gondol a Fidesz látványos választási győzelméről. Az is szó-

ba került, mi volt a legfőbb ambíciója, mikor polgármester-

ré választották, mit sikerült megvalósítania, és hogy áll  

a meglévő projektek menedzselése.

» INTERJÚNK A 2–3. OLDALON
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Hirdessen a megújult Érdi Újságban  
és az Érd Médiacentrum többi felüle tén: 
az ÉrdFM 101.3-on és az Érd TV-ben, 
valamint a ÉrdMost-on!
Hirdetésfelvétel: Érd Médiacentrum. 2030 Érd, Diósdi út 
14. (Bejárat a Mária utca felől.) Személyesen: hétfőn 9–13 
óráig, vagy munkaidőben telefonon: +36/23 330 156 vagy 
+36/20 911 6813 (Rátky Zsuzsa) • e-mail: hirdetes@
erdmediacentrum.hu

„Minden érdi polgármestere 
akarok lenni”
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Mivel minden 

közvélemény-

kutatás azt 

mutatja, 

hogy az utak 

állapotát érzik 

a legnagyobb 

problémának 

az érdiek, 

folytatni kell 

a mellékutcák 

aszfaltozását.

„Minden érdi  
polgármestere akarok lenni”

A Fidesz látványos győzelmét 

sokan elemezték, és a legtöbben 

egyetértenek abban, hogy nem 

volt az ellenzéki összefogásnak 

egységes üzenete azon kívül, 

hogy „váltsuk le a kormányt”. Az 

viszont nem tudta megszólítani a 

választókat. Mit gondol erről?

Pest megye 1. választókerületében 

szerintem nem a jelöltekre szavaz-

tak a választópolgárok, hanem arra, 

hogy NER vagy ellenzék. Sem Aradsz-

ki András, sem Bősz Anett egyéni tel-

jesítménye, fellépése nem számított. 

Döntő fejleménynek bizonyult, hogy 

az ukrán háború miatt a kormány 

– a közvéleményt megszondázva – 

rátalált a legaktuálisabb üzenetre. 

A biztonság iránti vágy és a haláltól 

való félelem talán a legerősebb 

érzés az emberben, és ezt a kormány 

ügyesen kihasználta. El tudta hitetni, 

hogy csak a Fidesz-kormány képes 

garantálni az emberek biztonságát. 

A másik oldalon az ellenzék brutális 

módon elveszítette a kommunikáci-

ós csatát. A Gulyás Márton vezette 

Partizán-csatornán látható Márki-

Zay-interjú magas labdát adott fel, 

és végzetes tőrdöfésnek bizonyult. 

Ehhez még hozzájött, hogy a vidéki 

Magyarország kitettebb a kor-

mánymédiának, mint a főváros és a 

nagyobb városok. A háborús mantra 

célba ért, és az emberek többsége el-

hitte, hogy ha nem szavaz a Fideszre, 

akkor a gyerekeit már a következő 

héten besorozzák. Az ellenzéktől 

azt láthattuk, hogy a hat párt és 

Márki-Zay Péter külön kampányolt, 

és nem volt egy „kik vagyunk és mit 

akarunk” üzenet. Ráadásul látható-

an hatott a Gyurcsány-jelenség: az 

ellenzék legerősebb pártja egyszerre 

jelent egy hihetetlenül szervezett, 

stabil közösséget, és egy sokak 

számára taszító politikai erőt. Nem 

is tudom, hogyan gondolhattuk, 

hogy a jobbikosok mögé állnak majd, 

ehelyett hanyatt homlok rohantak a 

Mi Hazánk ölelő karjaiba. A hétféle 

kampány közt szinte nem is voltak 

átfedések. Mivel Bősz Anett a DK 

jelöltje volt, Érdre csak DK-s politiku-

sok jöttek, Jakab Péter például nem.

Személy szerint ön mennyire volt 

biztos Bősz Anett győzelmében?

A helyi közvélemény-kutatás Anett 

7%-os előnyét mérte – igaz, az ukrán 

háború kitörése előtt pár nappal. 

Mint megtudtuk, a Fidesz megbízá-

sából készült mérés még nagyobb, 

8%-os előnyt mutatott. Aradszki 

végül jóval a Fidesz-lista alatt, Bősz 

pedig jócskán az ellenzéki lista felett 

teljesített. 

Az eredmény az ellenzék kommu-

nikációs kudarcára is rávilágít.  

A kampányt a Fidesz tematizálta, 

és az ellenzéknek az a stratégi-

ája, hogy felveszi a kesztyűt és 

visszaüt, nem vált be. Mit gondol, 

Érden megvalósítható lenne, hogy 

nekifeszülés helyett határozott ki-

állással csak az ellenzéki program 

és célok megvalósítására koncent-

ráljon a városvezetés?

Bár mindkét stratégiának vannak 

támogatói, nekem ez utóbbi alkatilag 

is könnyebben megy, és a polgár-

mesteri székből jobban is működik, 

mint egy konfrontatívabb politizálás. 

Ez volt a szándékom azzal a poszt-

tal is, melyben Aradszki Andrásnak 

gratuláltam.

Mit gondol, Bősz Anett veresége 

önnek szóló üzenetként is értel-

mezhető?

Nem gondolom, mivel a választás 

leginkább a háborúból való kimara-

dásról szólt meg arról, hogy Orbán 

rendszere maradjon-e. Az önkor-

mányzati választáson sokkal inkább 

személyre szavaznak az emberek, 

szemben a parlamentivel, ahol a pár-

tokra. Emellett az is számított, hogy 

az ellenzéki oldalon az előválasztás 

ellenére is elindultak a riválisok, 

ennek ellenére Parkvárost, Török-

bálintot és Diósdot így is szépen 

megnyerte Anett.

Asztalos Éva hibáztatását többen 

is szóvá tették a Facebookon – el-

lenzéki szavazók is jelezték, csúsz-

tatás azt állítani, hogy minden 

szavazatát Bősz Anett-től vette el.

Bár szavazatszámra pont annyi 

hiányzott a győzelemhez, amennyit 

ő kapott, ezt nem állítottam, csak 

azt, hogy beteljesítette a bosszúját 

azon, akiről úgy gondolta, hogy 

kigolyózta őt az egyesült ellenzék 

jelölti posztjáról. Tanúk vannak rá, 

hogy ez volt a szándéka, de enélkül 

is tudtuk, hiszen független képviselő-

ként indulni 2022-ben egy parlamenti 

választáson, tökéletesen értelmetlen 

dolog. Ez 1990-ben még belefért, 

még 94-ben is, de 2010 óta világos, 

hogy a pártok versenyében legfel-

jebb a megosztás, a károkozás lehet 

vele a cél. Abban pedig nem hiszem, 

hogy nagyot tévedek, hogy a rá 

leadott szavazatok nem kis része az 

ellenzékre ment volna.

A közvélemény a politikában 

sosem tudja külön választani a 

házastársakat. Gyurcsány Ferenc 

elutasítottsága visszahullott Dob-

rev Klára fejére is. Nem érzi úgy, 

hogy Bősz Anett veresége önre is 

visszahat? 

Ő már országgyűlési képviselő volt, 

mikor egymásba szerettünk. Nem 

én hoztam fel a politika színpadára, 

tőlem független a pályafutása, és a 

karaktere is teljesen más. A házastár-

si kapcsolatunk pedig megjelent az 

előválasztási kampányban, ám a vá-

lasztók elsöprő többséggel Anettet 

akarták: másfélszer annyi szavazatot 

kapott, mint a másik két jelölt együtt. 

Én végig ügyeltem arra, hogy ne 

keverjenek össze minket, ezért nem 

szálltam be a kampányába. Megvolt 

a csapata, tehát nem is volt szüksé-

ge rám. Szerintem nem voltam neki 

tehertétel, és ő sem az nekem. Az 

egyik legjobb vidéki eredményt ő 

érte el, és ha az utolsó héten nem 

tesznek bele 4-5 milliárdot a háborús 

hazugságpropagandába, nyert volna.

Azt mondja, a függetlenség nem 

pálya. Igaz ez a helyhatósági 

választásokra is? Most az ellenzé-

ki pártok annyira leszerepeltek, 

hogy inkább hátrány a támoga-

tásuk. Mit gondol, ön városveze-

tőként népszerű annyira, hogy 

függetlenként is győzhet?

Jó döntés volt 2019-ben, hogy 

„sormintával” indultunk, és szemé-

lyemben nem párttag lett a polgár-

mesterjelölt. A Szövetség Érdért 

összefogás révén tudott bejönni a 

csapatomba Balla Imre, és mások is, 

akik külső bizottsági tagok lettek, 

sőt, magam is középen álló civil 

emberként pozicionáltam magam. 

Számomra is fontos egy trianoni 

megemlékezés, vagy akár a széke-

lyek ügye, ott vagyok a hagyomány-

őrző közösségek találkozóin is. 

Minden érdi polgármestere akarok 

lenni, nem húzok meg ideológiák 

közötti határokat. A konzervatívabb 

városrészben élünk, a szomszédom-

nál nagyobb Orbán-hívőt el sem 

tudok képzelni, mégis nagyon jóban 

vagyunk. Az ófalusi közösségben 

otthon érzem magam, polgármes-

terként pedig szeretek ott lenni az 

emberek között, meghallgatom 

őket, és a problémáikra megpró-

bálok választ találni. Ha pedig nem 

tudok megoldást, akkor elmagya-

rázom nekik, miért nem tudom a 

falakat átütni. 2024-re talán már 

eljutunk oda, hogy tényleg megis-

mernek, és akkor Csőzik Laciról és 

csapatáról fognak dönteni. Az a kér-

dés, hogy egyben marad-e a csapat. 

Mert megtörni az egységet és külön 

z ófalusi közösségben otthon érzi magát, szeret ott lenni 
az emberek között, meghallgatja őket, és a problémáikra 
igyekszik választ találni. Csőzik László polgármesterrel 
arról beszélgettünk, mit gondol a Fidesz látványos választási 

győzelméről, milyen szerepe lehetett Asztalos Évának abban, hogy Bősz 
Anett vesztett. Az is szóba került, mi volt a legfőbb ambíciója, amikor pol-
gármesterré választották, mit sikerült megvalósítania, és hogy áll  
a meglévő projektek menedzselése.
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Csornainé Romhányi Judit el-

mondta, hogy az előző ciklusban 

is képviselő volt, akkor még csak 

listás, 2019-ben azonban meg-

nyerte a 10. választókerületet, 

ahol egyébként lakik, és ez így 

már egészen más munka, mint a 

korábbi volt. Szeret közel kerülni 

a lakossághoz, sokat beszélget 

velük, persze a pandémia ennek 

határokat szabott. 

„Sokan fordulnak hozzám, 

és igyekszem 24 órán belül 

válaszolni mindenkinek, de a 

telefonokat hétvégén és este 

10-kor is fogadom, a képviselő-

ség ugyanis 24 órás szolgálatot 

jelent.”

A 10. körzet elsősorban 

kertes, családi házas övezet, 

dimbes-dombos területekkel, 

ahol ráadásul sok a murvás út. A 

képviselő tapasztalata az, hogy 

az útviszonyok okozzák a legna-

gyobb gondot, ugyanis csak a 

főutak aszfaltozottak. 

„Esőzéskor a víz viszi a murvát 

és a sarat, ha nincs eső, akkor 

pedig borzasztóan porzik. Az 

elmúlt időszakban sok esetben 

azonnal intézkedésre volt szük-

ség.” 

Ebben a választókerületben az 

Akácfa és a Venyige utca kapott 

új aszfaltburkolatot. Ezek igen 

lejtős utcák, és az esők miatt 

olyan kátyúk alakultak ki, hogy 

gyakorlatilag nem lehetett rajtuk 

autóval közlekedni. A Badacso-

nyi utca egyik része – ami a 8. 

választókerülethez tartozik – 

már elkészült, a 10. körzetben 

ennek a folytatása is hamarosan 

megvalósulhat. 

Csornainé Romhányi Judit 

kitért arra is, hogy a vízelvezeté-

si problémákra pillanatnyilag a 

szikkasztóárkok jelentenek meg-

oldást, ám hosszú távon csak a 

komplett vízelvezetési rendszer 

jöhet szóba.

Az elmúlt időszakban forga-

lomcsillapításra is sor került a 

képviselő asszony körzetében. 

„Ahol aszfaltozás történik, ott 

a lakosság egy darabig nagyon 

örül, aztán rájönnek, hogy a 

murvás utakról átterelődik a 

forgalom az aszfaltos utakra. Az 

Alsóvölgyi és a Felsővölgyi útnak 

is ez volt a problémája hosszú 

évek óta, és már listás képvise-

lőként is rengeteg megkeresést 

kaptam emiatt.”  

A 30-as tábla nem hozott 

megoldást, a virágládák ki-

helyezése azonban részleges 

eredményt jelent. A ládákat 

azonban gyakran összetörték, 

nekimentek, vagy épp odébb 

tolták 4-5 méterrel. A fekvőrend-

őrök azonban az Alsóvölgyi úton 

valóban beváltak, ezek közül is a 

műanyag a leginkább megfelelő, 

nem pedig az épített.

Szó esett Csornainé Romhányi 

Juditnak a Szociális és Egész-

ségügyi Bizottság elnökeként 

végzett munkásságáról is.  Ki-

emelte, hogy figyelemmel kíséri 

a Szociális Gondozó Központ 

fejlődését is, mint mondta, azok 

az idős gondozottak, akik átke-

rültek a régi épületből, nagyon 

elégedettek. Említést tett arról 

is, hogy a bizottság hosszabbít-

ja meg az orvososok ötévente 

lejáró praxisát is, és nagyon örül 

annak, hogy Érden maradnak.

Gárdos Attila–Szabó Réka

V Á R O S K É P

A képviselőség 24 órás szolgálat

indulni, biztos bukás. Addig is 

összeszorított fogakkal, a napi 

feladatokra koncentrálva a 

városért dolgozunk.

Mi volt a legfőbb ambíció-

ja, mikor polgármesterré 

választották, és mit sikerült 

megvalósítani?

Az alapvető célunk az volt, hogy 

a város infrastruktúráját minél 

inkább rendbe tudjuk tenni: az 

utakat – a járdákkal és a felszíni 

vízelvezetéssel –, a zöldterü-

leteket, parkokat, ligeteket. 

Továbbá a gazdaságfejlesztés 

terén is előre tudjunk lépni. 

Ez utóbbi egyébként elkezdő-

dött, és mivel sikerült újabb 

gazdaságfejlesztési övezeteket 

feltárni és beruházókat hozni, 

jelentősen nőtt a helyi iparűzési 

adóbevételünk. Azt is nagyon 

szeretnénk, ha a csatornapén-

zeket a ciklus végén vissza tud-

nánk adni az érdieknek. Nem 

tudom elégszer hangsúlyozni, 

mit jelentett a város fejlesztése 

szempontjából, hogy a kormány 

elvonta az évi 700 milliós éves 

működési „plusz” támogatást, 

a gépjárműadót, megfelezte a 

helyi iparűzési adót – és nem 

adta teljesen vissza. A mintegy 

kétmilliárdos forráskivonás után 

éves szinten mindössze 3-400 

millió forint jut fejlesztésre. Ez 

nagyságrendileg egyetlen utca 

színvonalas rendbetételére 

lenne elég, felszíni vízelvezetés-

sel, járda kialakításával. Mivel 

minden közvélemény-kutatás 

azt mutatja, hogy az utak 

állapotát érzik a legnagyobb 

problémának az érdiek, foly-

tatni kell a mellékutcák aszfal-

tozását. Az a 40, amit eddig 

megcsináltunk, még nem jelent 

áttörést, hiszen 450 utca vár 

szilárd útburkolatra. Valószí-

nűleg 100-150 után fogják úgy 

érezni az emberek, hogy tény-

leg haladunk. Ami az intézmé-

nyépítéseket illeti, a városnak 

szüksége van még legalább 

4-5 óvodára, 3 bölcsődére, és 

egy általános iskolára – ezekre 

is kellene forrás. Azt hiszem, 

egy családbarát kormánynak 

ezt kötelessége biztosítani Érd 

számára. Én nagyon komolyan 

veszem, hogy azt ígértük az 

embereknek: „Érd mostantól 

rólatok szól – most ti jöttök!” 

Ezt az egyedi panaszok szemé-

lyes kezelésében igyekszem 

teljesíteni. Az emberek ezrével 

fordulnak hozzám ügyes-bajos 

dolgaikkal, és azokat elég jól ki 

tudjuk szolgálni. Bár ebben na-

gyot léptünk előre – én magam 

eddig 2000-nél is több ember 

problémájával foglalkoztam –, 

még így is sok a feldolgozatlan 

panasz, nagy a hibaszázalék, és 

egyre több a kérés.

Hogy áll a meglévő projektek 

menedzselése?

Elkezdődött a Törökbálinti út 

teljes felújítása két csomó-

ponttal, hamarosan indítjuk a 

Tárnoki út teljes felújítását – ha 

nyerünk a pályázaton, akkor 

a járdával együtt. A Zámori út 

szintén meglesz, megépül a 

Vadlúd utcai és a Fehérvári úti 

körforgalom is, valamint már 

kivitelezői közbeszerzés alatt 

áll Parkvárosban a Sóskúti, a 

Fűtő és a Szovátai utca csomó-

pontjában az életveszélyes rész 

fejlesztése. Ugyanígy már idén 

megépül a Csaba és az Ürmös 

utca kereszteződése is. Készül-

nek az Ercsi út és hat-nyolc cso-

mópont felújításának a kiviteli 

tervei, ezekre jövőre kerülhet 

sor. A leglátványosabb fejlesz-

tés a Budai úti lesz, a Stop Shop 

és a múzeum közötti részen, itt 

próbálunk teljesen új stílust, új 

hangulatot vinni a belvárosba. A 

körforgalom a Diósdi úti oldalon 

kap két új sávot. 

Remélhetően nem marad 

ki a közösségi közlekedés 

fejlesztése sem! Nagyon 

sokat lehetne javítani jobb 

közlekedésszervezéssel, ami 

nem is kerülne nagyon sokba. 

Például kisebb buszok talán a 

szűk utcákba is be tudnának 

menni, és megoldható lenne 

a vasútra történő ráhordás.

Több céggel is tárgyaltunk erről, 

indultak próbajáratok is, de 

eddig nem mertük nagydobra 

verni, mert még nem láttuk, 

tudjuk-e finanszírozni. Idén lejár 

a szerződés a Volánbusszal, 

új pályázatot kell kiírnunk a 

helyi járatok megszervezésére. 

Tudunk olyan cégekről, amelyek 

jó árakat kínálnak, és képesek 

elektromos buszokkal, midibu-

szokkal új járatokat indítani a 

városban. Arra számítok, hogy a 

pályázatra érkezik olyan ajánlat, 

amely versenyképes lesz a Vo-

lánéval, és akkor Dombosváros 

és Fenyves-Parkváros déli része, 

illetve többek között az Alsó- és 

a Felsővölgyi út is bekapcsolható 

lesz a városi közlekedésbe.  

A fővárossal pedig arról szeret-

nénk megegyezni, hogy a 33-as 

busz tovább közlekedjen, akár  

a tárnoki vasútállomásig.

Most, hogy újra Aradszki 

András szerezte meg a szava-

zók bizalmát, lát lehetőséget 

arra, hogy jobb legyen az 

együttműködés önök között? 

Megvolt már az első négy-

szemközti beszélgetés?

Még nem, de fogom keresni az 

együttműködést vele. Már meg 

is van az első témám: az EU-s 

költségvetésből Érdnek jutó 4 

milliárdos forrás duplájára eme-

lése. Még a választások előtt 

megkerestem ez ügyben  

a Pest megyei önkormányzatot 

és a Pénzügyminisztériumot. 

Szeretném, ha a képviselő úr 

ebben vállvetve a harcostársam 

tudna lenni, és ha ez sikerül, 

akkor megyünk tovább. Ha az 

útprogramból tényleg lehet 

valami, akkor borítsunk fátylat a 

múltra, mondja meg a kormány, 

mit kér tőlünk, adjon rá forrást, 

és mi teljesítjük. Ha a szándék 

komoly, akkor fogjunk össze, 

és dolgoz zunk együtt a város 

érdekében!

Mihalicz Csilla–Kling József

Csornainé Romhányi Judit, a 10. számú választó-

kerület képviselője értékelte az elmúlt időszakot  

az Érd TV Párbeszéd című műsorában. Elsősorban  

az aszfaltozás, a vízelvezetés és a forgalomcsillapí-

tás került szóba.
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A főtérről indul az idén 20 éves 

Érd Körbe, hiszen a városkerülő 

túra mellett a szervezők számos 

színes programmal készülnek 

a jeles eseményre a városköz-

pontban. 

Ezúttal négy távon indulha-

tunk, lesz egy kilométeres kör is 

a kicsiknek.

A szervezők azt kérik, aki 

nem tudna eljönni a kerékpáros 

túrára, az is figyelje, merre halad 

a mezőny, és ha teheti, jöjjön 

ki és biztassa a bringásokat, az 

autósoktól és a buszon közle-

kedőktől pedig megértést és 

türelmet kérnek.

 MINIK KÖRE (KB. 1 KM)
Érd Főtér – Budai út – Stop Shop 
körforgalom – Béke tér – (kis kör 
vége, gyerekek a Múzeum sétá-
nyon vissza a Főtérre)

A családi, 15 kilométeres kör a 

kicsik körének folytatása, egy-

ben a 30 kilométeres útvonal ré-

sze, csupán annyi különbséggel, 

hogy a rövidebb távot választók 

az Alsó utcától a Főtér felé, a 

hosszabb útvonalon tekerők pe-

dig a Katalin utca felé haladnak.

 15 ÉS 30 KILOMÉTERES KÖR
Érd Főtér – Budai út – Stop Shop 
körforgalom – Béke tér – Diósdi 
úti aluljáró – Aba utca – Szegfű 
utca (rövid pihenő) – Porcsinrózsa 
utca – vasúti gyalogos aluljáró – 
Visó utca – Zápor utca – Tétényi 
utca – Papi földek Városliget (pi-
henő, WC) -Tétényi utca – Tétény-
liget aluljáró – Tétényi utca – Árva 
utca – Apály utca – Aranyos utca 
– Duna utca – Budafoki út – Budai 
út – Erika utca – Eszter utca – Éva 
utca – Kornélia utca – Erzsébet 
utca – Teréz utca – Alsó utca – /// 
15 kilométeres kör vége, Főtér 
/// 30 kilométeres kör folytatása: 
Katalin utca – Ilona utca – Ercsi 
út – Jegyző utca – Tanácsos utca 

– Aréna (rövid pihenő) – Velencei 
út – Elöljáró utca – Szent István 
híd – Kossuth Lajos utca – Mun-
kácsy utca – Tárnoki út – Körmöci 
utca – Tátra utca – Késmárki utca 
– Kalotaszegi utca – Törcsvári 
utca – Drégelyi utca – Szendrői 
utca – Sóskúti utca – Gépész 
utca – Interspar parkoló (pihenő, 
WC) – Gépész utca – Sóskúti utca 
– Bajcsy-Zsilinszky út – Narancs-
fa utca – Szilfa utca – Rekettye 
utca – Alsóerdősor utca – Bükkfa 
utca – Borbolya utca – Siller 
utca – Otelló utca – Ürmös utca – 
Tárnoki út – Csaba utca – Diósdi 

út – Béke tér – Múzeum sétány 
– Főtér.

Ezúttal is megtartják a 60 kilo-

méteres Sólyom Lajos emlék-

kört, ahová inkább az országúti 

bringásokat várják. Ez az útvonal 

elhagyja Érd városát.

 SÓLYOM LAJOS EMLÉKKÖR, 
60 KM
Érd, Főtér – Budai út – Budapest, 
Nagytétényi út – Angeli utca – 
Diósd, Tétényi utca – Szabadság 
utca – Törökbálint, Diósdi út 

– Géza fejedelem utca – Bajcsy-
Zsilinszky utca – Tó utca – Bia-
torbágy – Mészárosok útja – 1-es 
országút – Szabadság út – Szent 
István utca – Herceghalom, 
Háromrózsa – Botpuszta – Boti 
út  – Etyek, Kossuth Lajos utca 
– Alcsúti út – (pihenő, forduló) – 
Alcsúti út – Kossuth Lajos utca 
– Biai út – Biatorbágy, Uray Géza 
út – Sóskúti út –  Sóskút, Biai 
út – Petőfi Sándor utca – Tárnok, 
Sóskúti utca – Zámori út – Fehér-
vári út – Velencei út – Szabadság 
tér – Érd, Főtér

erdmost.hu

Itt az Érd Körbe útvonala
2022. április 24-én, 

10 órakor Érd főte-

réről indul el az idén 

fennállása huszadik 

évfordulóját ünneplő 

városkerülő kerék-

páros túra, az Érd Körbe, melynek szervezői most 

közzétették a túrák pontos útvonalait.

2021-ben a kajszitermés 

négyötödét vitte el a tavaszi 

fagy a Nemzeti Agrárgazda-

sági Kamara (NAK) honlapján 

megjelent cikk szerint. Ez a 

tavalyi közlemény hangsúlyozta: 

a klímaváltozás miatt hosszabb 

távon mindenképp új, ellenál-

lóbb ültetvényeket kell telepíte-

ni, még jobban oda kell figyelni 

a termőhely megválasztására, 

illetve a korszerű művelésre, 

mivel hasonló tavaszi fagyokkal 

a következő években is számolni 

kell. 

Sajnos, így is lett: április elején-

közepén többször is fagyos haj-

nalokra ébredtünk. „Most még 

nem tudni, mekkora lesz, de az 

már biztos, hogy van fagykár” - 

mondta érdeklődésünkre Kávrán 

Tibor őstermelő. „Április 3-án hó 

esett, 4-én hajnalban pedig  –5,8 

fok volt a gyümölcsösben. Április 

második hetében is volt –1,7 fok 

hajnalban. A kár mértékét még 

nem lehet megmondani”  

– jegyezte meg. 

„Az elmúlt három évben pusz-

títottak ezek a tavaszi fagyok, az 

előző húsz évben semmi problé-

ma nem volt Érden. 

Védekezni a fagy ellen 

vegyszerrel vagy fagyvédelmi 

gépekkel tudunk. Ez utóbbiak 

csak akkor érnek valamit, ha 

nem széllel jön a fagy. Márpedig 

mostanában széllel jön. Amin el 

lehet gondolkozni, az a később 

virágzó fajták ültetése – így a 

gyümölcsöst nem teljes virágzás-

ban kapja el a hideg” – hangsú-

lyozta az őstermelő.

Hogy melyik gyümölcsnek 

ártott leginkább az áprilisi fagy, 

arra sem könnyű válaszolni. 

Kávrán Tibor szerint a kajszit 

egyértelműen érinti, az ősziba-

rackban is valószínűleg lett kár, a 

cseresznyében is lehet, a meggy-

ben valószínűleg nem lesz kár, 

de „már csak feltételes módban 

mondok bármit is. Lent, Szaty-

maz környékén, ahol rengeteg 

őszibarack terem, pár napja 

–4,5 fok volt” – hangsúlyozta a 

szakember. Öröm az ürömben, 

hogy ha a tavaszi fagyok a ter-

més egy részét tönkre is teszik, a 

fákat nem bántják – ahhoz tartós 

mínusz húszfokos hideg kell, 

ami nemhogy tavasszal, de még 

télen sincs (az elmúlt években 

legalábbis). 

A szárazság ugyanakkor megvi-

seli a fákat. Hiányzik a téli és a ta-

vaszi csapadék, egy hét csendes 

eső jól jönne a gyümölcsfáknak.

A fagykárt természetesen 

nemcsak a gazdák szenvedik 

meg, hanem a lakosság is, hiszen 

jóval többe fog kerülni a gyü-

mölcs az idén. „Ha minden költ-

séget kivetítenénk a gyümölcs 

árára, lassan nem vásárolnának 

gyümölcsöt az emberek. A biz-

tosítás nagyon drága, az állami 

támogatás minimális, sajnos a 

saját hasznunkból nyeljük be a 

plusz költségeket. Amennyiben 

egyáltalán van hasznunk. Nekem 

három kajsziültetvényem van, 

harmadik éve nincs kajszim. 

Azon nemhogy hasznom, de 

nagyon jelentős mínuszom van. 

Van őszibarack- és cseresznyeül-

tetvényem is, de tavaly ősziből 

is 20-25 százalékos termésem 

volt, így abból sem tudtam 

behozni a veszteségemet. Az 

elmúlt három év lassan elvisz 

minden tartalékot” – mondta 

Kávrán Tibor, hozzátéve, hogy 

az idei termés milyen lesz, az 

majd egy hónap múlva derül ki: 

„Most még becsúszik egy-egy 

fagy, hogy szíven döfjön minket. 

Ilyenkor már a –2-3 fok is számít, 

főleg, ha tartósan fagy éjszaka. 

Reméljük, most már több jelen-

tős hideg nem lesz, és meghagy 

a természet valamit.”

Ádám Katalin

Most még becsúszik egy-egy fagy,  
hogy szíven döfjön minket
A fagyos áprilisi hajnalok elvitték a kajszitermés 

egy részét. Hogy mekkora a kár, azt egyelőre nem 

tudni. Mivel ez nem az első ilyen esztendő, a gaz-

dáknak el kell gondolkozniuk azon, hogyan tovább.

Az a tenden-

cia, hogy  

a hideg nem 

télen jön, hanem 

áprilisban, és elviszi  

a termést.
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

1.  Rada Eszter 5. o. Szepes Gyula 

Művelődési Központ, Rajzszakkör 

(Markoltné Perger Emília) Kosztolányi 

Dezső: Cseresznyefa

2.  Hujber-Nagy Aletta 5. o.  Zimándy 

Ignác Általános Iskola, Törökbálint (Rabie 

Nadia) Mentovics Éva: A Zoknicsenő 

Szörnyeteg

3.
 Oláh Jázmin 5. o. Érdi Móra Ferenc 

Általános Iskola (Takács Krisztina, Bedegi 

Krisztina) Kosztolányi Dezső: Cseresznyefa

4.
 Bánfalvi Boróka 3. o. Diósdi Eötvös 

József Német Nemzetiségi Általános 

Iskola Udud István: Két kiskakas

5.
 Horváth Ilona 2. o. Érdligeti Általános 

Iskola (Kovácsné Gombos Andrea) 

Fésüs Éva: Sündisznócska

6.  Brezina Johanna 3. o. Diósdi Eötvös 

József Német Nemzetiségi Általános 

Iskola Fodor Zoltán: LÁB-ALATT-VALÓK

7.
 Mazzag Mira 2. o. Érdi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola (Faragó Ilona)

Zelk Zoltán: Téli fák

8.
 Kis Luca 4. o. Diósdi Eötvös József 

Nemzetiségi Általános Iskola (Keményné 

Pap Szilvia) Búth Emília: Manó-tánc

Zoknicsenő
Harmincnegyedik alkalommal rendezte meg a Csuka Zoltán Vá-

rosi Könyvtár gyermekrészlege a költészet napi rajzpályázatot. 

Az érdi és környékbeli óvodásoknak és iskolásoknak a magyar 

költészet napja alkalmából kortárs költők verseit küldték el arra 

kérve a gyerekeket, illusztrálják azokat. A versenyre óvodástól a 

felső tagozatos korosztályig 500 alkotás érkezett, amelyből 50 

rajzot értékelt a zsűri. A nyertes képeket a gyerekkönyvtárban 

lehet megnézni. A fődíjasok és az I. helyezettek képeiből mi is 

készítettünk egy kis galériát. Íme. 
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Korábban hosszú ideig Szedlacsek Emília igaz-

gatta az intézményt, nyilván más látásmóddal. 

Azt akarta folytatni, amit ő elkezdett, vagy 

valami egészen mást képzelt el?

Nem volt ilyen éles ez a váltás. Egyrészt volt egy 

átmeneti időszak, amikor Czinderné Tassi Be-

áta kolléganőm vezette az intézményt, majd a 

pályázati eljárás lebonyolítását követően, 2016 

májusától vettem át az igazgatói posztot. Egyéb-

ként gyerekkorom óta ismerem Emíliát, annak 

idején a szakmai gyakorlatomat is nála végeztem. 

Emília ennek a szakmának meghatározó alakja, és 

annak a bizonyos nagy generációnak a képviselője, 

amely a 90-es évek után újraértelmezte az előző 

rendszerből megmaradt kultúrházak életét, egy 

kicsit megpróbálta modernizálni és átalakítani. 

Mi nagyon sokat tanultunk az ő generációjától, 

azoktól, akik a 90-es évek után elkezdtek forprofit 

rendezvényeket szervezni. Persze, a köztünk lévő 

generációs különbség nemcsak korban, hanem a 

szakmában is jelentkezik.

Mik ezek a szakmában jelentkező különbségek?

Ők abban a korszakban kerültek be a művelődési 

házak életébe, amikor a rendszerváltást követően 

kihaltak, szinte eltűntek a közösségek, és nem is a 

nulláról, hanem gyakorlatilag a mínuszból kellett 

elkezdeniük közösséget építeni, ráadásul egy akkor 

ismeretlen és zavaros világban. Mire én a kétezres 

évek elején belekerültem ebbe a szakmába, már 

egy kicsit más volt a szemlélet. Ők nagyon direkt 

módon próbáltak közösségeket építeni, az én gene-

rációm viszont már a főiskolán is azt tanulta, hogy 

valójában egyre kevésbé lehet föntről irányított 

módon közösségeket szervezni. Lehet, de az élet-

ciklusuk nagyon rövid és kiszámíthatatlan, viszont 

azok a közösségek, amelyek maguktól épülnek 

fel, sokkal tartósabbak lesznek. Ergo a művelődési 

központoknak nem indikátorként kell működniük, 

hanem befogadó házként. Azt tanultam, hogy 

erőszakosan nem befolyásoljuk ezt a folyamatot, 

de a lehetőségeinkhez képest megpróbálunk nekik 

otthont teremteni. Ez egy olyan szakma, ahol igazá-

ból mi alkalmazkodunk a fogyasztóinkhoz.

Amikor megválasztották a Szepes Gyula Műve-

lődési Központ igazgatójának, mi jelentette a 

legnagyobb kihívást?

Az ember a főiskolán megtanulja a közművelő-

dés kereteit, de azt gondolom, hogy bár sokat 

fejlődött a képzés, még mindig nem eléggé. 

Beültetünk intézményekbe vagy akár a forprofit 

szektorba frissen végzett rendezvényszervezőket 

úgy, hogy a főiskola alatt gyakorlatilag alapvető 

kompetenciákat nem tanítanak meg nekik. Például 

azt, hogy az államháztartási szabály szerint kell 

működnie. Nekem a legnagyobb kihívást az jelen-

tette, hogy ez egy közigazgatás alá tartozó kincs-

tári szerv, költségvetésünk van, abból kell gaz-

dálkodnunk, amink van, és a bevétel és a költség 

közti egyensúlyt nehéz megtartani. Plusz ott van 

még a rettentő mennyiségű bürokrácia, ami ezzel 

jár. A forprofit szektorban nincs ilyen mennyiségű 

papírmunka. 

Azt gondolom, már sokszorosan bizonyította, 

hogy itt a helye, de hogyan fogadtak a város-

ban annak idején egy felnyírt hajú, tetovált 

művelődési ház igazgatót?

Külsőségekben sosem voltam kimondottan a 

kispolgári normákat megtestesítő valaki, ennek 

ellenére az az értékrend, amit otthonról hoz-

tam, talán ma már avíttan konzervatív bizonyos 

kérdésekben. Egy viszonylag szigorú sváb család-

ban nőttem fel, ahol szabályok vannak. Emellett 

édesanyám művészettörténettel foglalkozik és 

pedagógus. Így párhuzamosan létezett egy másik, 

nagyon szabad, az individuális szabadságot meg-

engedő közeg, ezért én sosem éreztem feszélyez-

ve magam. Az sem titok, hogy viszonylag nagy 

felületen nagy mennyiségű tetoválással rendel-

kezem, de soha nem kellett szembesülnöm azzal, 

a Művelődési Központ igazgatójaként sem, hogy 

ezért megbélyegeztek volna, legalábbis szemtől 

szemben. Hogy a hátam mögött mi történik, 

azzal meg nem szoktam foglalkozni. Egyébként is 

nagyon rossz, hogy túlságosan a külsőségek alap-

ján ítélkezünk. Egy munkakapcsolatban engem 

elsősorban az érdekel, hogy akivel együtt dolgo-

zom, az a közös cél érdekében mennyit tesz bele. 

Nekem aztán teljesen mindegy, hogy milyen színű 

a haja vagy milyen a frizurája.

Túl vagyunk egy nehéz időszakon, amikor 

semmilyen programot nem lehetett szervezni. 

Milyen érzés, hogy újra lehet nyüzsögni, prog-

ramokat kínálni a városnak?

Minket érintettek a legkorábban és a legtovább 

a korlátozások, van olyan kollégám, aki ezt extra 

traumaként élte meg. Én nem vesztem el ebben 

annyira, mert azt gondolom, ha arra koncentrá-

lunk, hogy mi az, ami rossz az életünkben, akkor 

az felemészt. Ezért próbáltam türelmes lenni, türe-

lemre inteni a kollégáimat is, hogy semmi nem tart 

örökké. Azt mondtam nekik, nem szabad belefá-

sulni ebbe az időszakba, mert amikor eljön a pilla-

nat, hogy újra ki lehet nyitni, akkor nekünk nagyon 

intenzíven el kell kezdenünk dolgozni. Januárban, 

amikor elkezdtük szervezni a március 14-i progra-

mot, picit úgy éreztem, hogy 19-re húzunk lapot, 

de bíztam abban, hogy legalább erre az időszakra 

kapunk egy kis szabadságot. Maradjunk annyiban, 

hogy hazardíroztunk, és szerencsénk volt. Erre 

a napra egy abszolút családbarát rendezvénnyel 

készültünk, könnyűzenei koncerttel megspékel-

ve, és a reakció az én szempontomból minden 

várakozást felülmúlt. Az volt az a pillanat, amikor 

azt éreztem, hosszú idő után ismét van kedvem 

az embereknek rendezvényt szervezni. Ha nagyon 

régóta csinálja ezt az ember, ha nem is ég ki, de 

munkává, feladattá válik. Ha van pozitív hozadéka 

számunkra a koronavírus-járványnak, akkor az az, 

hogy a sokévi rutin után adott nekünk újra némi 

érzelmi többletet. 

Magánemberként mennyire szereti a nyüzsgést 

és a nagyszabású programokat? Mert szinte 

kivétel nélkül jelen van ezeken a rendezvénye-

ken.

A legtöbb saját rendezvényen ott vagyok, hiszen 

a felelősség az enyém. Ha pedig valamiért válla-

lom a felelősséget, szeretek ott lenni. A felnőtt 

életünk kétharmadát munkával töltjük, ha utáljuk, 

akkor borzalmas életünk lesz. Tehát én a munka 

mellett megpróbálom jól érezni magamat munka-

időben is, és ehhez van egy nagyon jó csapatom. 

A kollégáim közül sok mindenkivel magánéletben 

is szoktunk közösen időt eltölteni. Ami a kérdés 

másik részét illeti, gyűlölök rendezvényekre járni. 

Nem bírom a tömeget, érintésfóbiám van, de azt 

hiszem, a barátaim tudnának arról igazán mesélni, 

hogy valóban rém rossz velem rendezvényekre 

járni, mert 20 percen belül kitör belőlem a szakma: 

„Miért itt vannak a vécék, miért nincs ez meg az 

megfelelően kitáblázva, miért van ilyen hosszú 

sor?”

Említette a munkatársait, akikkel jó viszonyt 

ápol. Mennyit tesznek ők hozzá a Szepes Gyula 

Művelődési Központ életéhez?

Ez egy alá-fölérendeltségi intézmény, mindenkinek 

megvan a helye, viszont a szakma, amit műve-

Aki új színt hozott Érd életébe
olf Katalin 2016-ban lett a Szepes 
Gyula Művelődési Központ igazgató-
ja. A szakma kihívásairól, pandémi-
áról, újra gondolt május elsejéről, és 

még sok minden másról beszélgettünk.
W
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lünk, nem működik így. Egyébként sem 

szeretem, ha nem kezeljük egyenlően a 

kollégákat. Ráadásul minden valamire-

való rendezvényszervező tudja, hogy a 

legfontosabb kollégái a takarítók, mert 

akármilyen jó rendezvényt csinálunk, ha 

a mosdó vállalhatatlan, az marad meg az 

emberekben. Sosem szabad lebecsülni a 

dolgozóinkat. A járvány nálunk is fluk-

tuációt okozott, ráadásul van, aki nyug-

díjba megy, aki nekem személy szerint 

nagyon fog hiányozni, mert kezdetektől 

együtt dolgozunk, gyakornokkorom óta 

ismerem, és ugyanúgy hozzátartozott 

a művház életéhez, mint annak idején 

Szedlacsek Emília. De vannak fiatal 

kollégáim, ami nagyon jót tesz most a 

művelődési központnak. Igyekszem nekik 

teret biztosítani, a március 14-i projektet 

például átadtam Spanyiel Alexandrának 

és Szilvási Dórinak. Itt voltam mögöttük, 

segítettem őket, de a tartalomban sza-

bad kezet kaptak. 

A mindenkori polgármesterrel elke-

rülhetetlen az együttműködés. Mi 

változott azzal, hogy fiatalabb polgár-

mestere lett a városnak? Ő nyitottabb 

az olyan programokra, amit korábban 

nem tudtak megvalósítani?

T. Mészáros András – nem megsértve 

őt – az édesapámmal egykorú. Ennek 

ellenére, amikor megálmodtuk a Street 

Art nevű rendezvényt, ő volt az egyetlen, 

aki támogatta. A kor itt nem meghatáro-

zó. Most nyilván más, hogy Csőzik László 

a polgármester. Mindkettőnek megvan 

a saját személyisége, de elmondhatom, 

hogy egyikőjük sem akart beleszólni a 

művelődési ház életébe, és nem nyirbál-

ták túl karcsúra a költségvetésünket sem, 

nem mondták, hogy ezt lehet, vagy nem 

lehet, és sosem hívtak fel a szomszéd 

épületből azzal, hogy ezt mégis hogy kép-

zeljük. Azt gondolom, az a legnagyobb 

baj ebben az országban, hogy túldimen-

zionáljuk a politikát, pedig itt a fogyasz-

tó mond ítéletet, mindenféle politikai 

színezet nélkül. A mindennapi életünkben 

kevésbé kéne teret engedünk a politiká-

nak, sokkal fontosabb dolgokra kellene 

koncentrálnunk, és akkor kevésbé lenne 

ez egy áporodott, levegőtlen ország. 

Május elején rendezik meg az Érdi 

Pikniket, ami szintén újdonság lesz. 

Hogyan jött az ötlet?

A hagyományos értelemben vett, Ma-

gyarországon majális alatt értett rendez-

vényhez én nem szeretnék asszisztálni, 

ez nem titok. Nem is volt ilyen irányú 

nyomás, hogy nekünk egy hagyomá-

nyos sör-virsli majálist kéne rendeznünk 

dodzsemmel és láncos hintával. Viszont 

az teljesen jogos felvetés, hogy a tavasz 

kiváló időszak egy ilyen rendezvényre, 

így elzárkózni sem akartunk, de a cél az 

volt, hogy gondoljuk újra.  Szeder Gábor 

barátommal sokat ötleteltünk ezen, 

mindig megbeszéljük kávézás közben, 

mennyire jó helyszín a Múzeumkert. 

Összeraktuk a tapasztalatainkat, ötletein-

ket, és ebből született meg az Érdi Piknik. 

A rendezvény nem csak a nevében piknik, 

szeretnénk, ha hangulatában is az lenne. 

Mi kell ehhez? Zene, evés, ivás. Kiváló 

vendéglátósaink lesznek érdekes és 

izgalmas szortimenttel, a retróburgertől 

kezdve a palacsintán át lesz minden, amit 

mi, magyarok nagyon szeretünk. Lesznek 

borok és sörök, lesz kürtőskalács is. Kis 

piknikhelyszíneket hozunk létre raklapbú-

torokkal. A kocsiszínt nagyon szeretjük, 

oda be tudjuk rakni a zenei programokat. 

A kert kiválóan alkalmas arra, hogy a 

gyerekeket szabadon engedjük, hiszen 

a Budai úti forgalom felé zárt, a másik 

irányban pedig a Főtér van, ami biztonsá-

gos, így interaktív gyerekprogramokkal 

is készülünk. Napközben családi program 

lesz, este pedig komolyabb felnőtt prog-

ramok, igazi hagyományos koncertél-

ménnyel. Pénteken a Margaret Island lép 

fel, szombaton belecsapunk az éjszakába 

egy igazi retró hangulatú bulival, vasár-

nap pedig egy ikonikus zenekarral, a 

Kiscsillaggal búcsúztatjuk az eseményt. 

Lovasi Andrásról tudjuk, hogy nagyon jó 

hangulatot csinál, 2018-ban ő volt az, akit 

a vihar és a bokáig érő víz ellenére úgy 

kellett leparancsolnia a katasztrófavéde-

lemnek és a rendőröknek a színpadról. 

Nagyon remélem, hogy az időjárás most 

kegyes lesz hozzánk, és végig tud menni 

a Kiscsillag koncert.

Szabó Réka Nikoletta

Bár a macskáknál a vemhesség 

utolsó stádiuma április köze-

pére-végére esik, a kutyáknál 

pedig már nem csupán ősszel 

és tavasszal születnek utódok, 

még most sem késő felhívni az 

állattartók figyelmét az ivarta-

lanítás fontosságára.

A Sirius Alapítvány évek óta élen jár az 

ivartalanítás népszerűsítése, illetve a 

különféle, kedvezményes ivartalanítási 

lehetőségeket kínáló akciók terén. Utolsó 

kampányuknak decemberben lett vége, 

ez extra hosszú volt, hiszen már augusz-

tusban elkezdődött. Új, támogatott ivar-

talanítási programot ha nem is tavasszal, 

de az idei évben mindenképp szeretné-

nek – tudtuk meg Böjtös Andreától, a 

Sirius elnökétől. 

„Az ivartalanítás nagyon sok előnnyel 

jár: segítségével megelőzhető az is, hogy 

az állat elcsavarogjon, és több betegség 

is kivédhető. Az ivartalanítás ma már 

hozzátartozik a felelős állattartáshoz. Ezt 

egyre többen ismerik fel, és a támoga-

tott, kedvezményes programjaink mindig 

nagyon népszerűek, és nemcsak a kutyás 

gazdiknál, hanem a cicásoknál is. Ilyenkor 

a macskák ivartalanítási költségének nem 

csupán felét, hanem inkább háromnegye-

dét átvállaljuk, ezért nagyon sokan élnek 

a lehetőséggel, és túljelentkezéssel is 

számolnunk kell. Ami a kutyákat illeti, 17 

éve működtetjük a telepet, azóta szorgal-

mazzuk és a hozzánk kerülő ebeken el is 

végeztetjük az ivartalanítást. Ennek most 

érik be a gyümölcse: a városban jóval ki-

sebb a felesleges szaporulat, mint másfél 

évtizede volt. Persze, mint ahogy arra 

fentebb utaltam, az emberek hozzáállása 

is megváltozott” – jegyezte meg Andi. 

Tíz-tizenöt évvel ezelőtt akár negyven-

ötven kölyökkutyájuk is volt a menhelyen, 

most csupán ennek tizede. A macskasza-

porulat még mindig nagy probléma, Ér-

den legalábbis nagyobb, mint a kutyáké, 

még akkor is, ha az ivartalanítási akciók-

ban több cicát hoznak, mint kutyát.

„A gond ott kezdődik, hogy a macskákat 

nem kell chipeltetni, és nagyon nehéz őket 

a kerten belül tartani” – mutatott rá Andi. 

Persze, a kutyáját sem chipelteti mindenki, 

pedig ezt törvény írja elő. A kiskutyákat, 

mielőtt elajándékozzák, illetve eladják 

őket, kötelező lenne chipeltetni, de leg-

később négy hónapos korában minden 

ebnek meg kellene kapnia az azonosítót. 

Ha ez így volna, nem kerülne a menhelyre 

annyi kutya, hiszen az állatvédők, illetve a 

menhely munkatársai a leolvasójuk segít-

ségével könnyen be tudják azonosítani a 

gazdát, és haza tudják segíteni az elcsatan-

golt kutyust. A menhelyre azok a kutyák 

kerülnek, amelyekben nincs chip, vagy az 

adatok elavultak, a gazda nem beazono-

sítható vagy elérhető. „Persze, előfordul, 

hogy a tulajdonos jelentkezik nálunk, és a 

kutya így is hazajut. Mi már chipelve adjuk 

vissza a gazdinak” –  mondta Andi. 

Ami sajnálatos, hogy nyár óta jelentő-

sen visszaesett a menhelyen az örökbefo-

gadási kedv. Nem csak a Covid okolható 

ezért – az élelmiszerárak drágulása és 

a megnövekedett állatorvosi költségek 

is belejátszanak. Kutyát örökbe fogadni 

nagy felelősség, aki erre vállalkozik, nem 

árt, ha minden aspektust megvizsgál, 

mielőtt dönt, és bizony az anyagiak is 

nyomnak a latban.

Ádám Katalin     

Az esemény különlegessége, hogy a két 

Érden élő költő, akikkel külön-külön már 

többször is találkozhatott a helyi iro-

dalomkedvelő közönség, most először 

lépett együtt az olvasók elé. 

Az alkalom fényét tovább emelte, hogy 

a Covid óta a két költő nem lépett a kö-

zönség elé, ez az érdi író-olvasó találkozó 

volt az első alkalom. 

„Körülbelül két éve nem vállaltam már 

szereplést. Az újabb verseimből hoztam 

egy csokorral, amelyek egyrészt Érdről 

szólnak, ahol harminc esztendeje élek, 

másrészt a szülőföldemről, ugyanis Vas 

megyéből származom. De olyan költemé-

nyeket is hoztam, amelyeket Káldi János 

költőhöz írtam, aki a főiskolán tanárom 

volt, és januárban ünnepelte volna a száza-

dik születésnapját” – mondta Büki Attila, 

akitől megtudtuk azt is: az elhangzott ver-

sek többsége még nem látott napvilágot, 

az érdi közönség hallhatta először.

Baka Györgyi utolsó verseskötete pont 

a járványveszély előtt jelent meg, de 

összesen egy bemutatója lehetett. 

„Ez az időszak olyan hatással volt a 

kedélyállapotomra, hogy a verseimet nem 

tudtam abban az ütemben írni, ahogy ko-

rábban, jóval kevesebb költeményem szü-

letett. Ez a mostani felolvasóest átfogó, 

visszatekintő alkalom, a különféle kötete-

inkből válogattunk, az alkalom tematikája 

szerint, azaz a szülőföldhöz, az otthonhoz 

kapcsolódva” – mondta Baka Györgyi, aki-

nek, mióta vége a lezárásoknak, a járvány-

veszélynek, az alkotókedve is visszatért: 

„Aktívan indult az április, a napokban volt 

egy önálló költői estem a Magyarországi 

Szerb Színházban. És ami számomra még 

fontosabb, az elmúlt két évben összeállí-

tottam és megszerkesztettem egy kötetet 

a válogatott és új verseimből, és az ünnepi 

könyvhétre várhatóan meg is jelenik. Ez 

alkalommal bizonyára ismét találkozom 

majd az érdi olvasókkal”.

erdmost.hu

Az ivartalanítás ma már hozzátartozik  
a felelős állattartáshoz

Baka és Büki
Baka Györgyi és Büki Attila 

író-olvasó találkozójával ün-

nepelte a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár a magyar költészet 

napját április 13-án.
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A betegsé-

gem óta még 

fontosabbnak 

tartom  

az élmények,  

a boldog 

pillanatok, 

az emberi 

kapcsolatok 

megélését. 

2020-ban diagnosztizáltak önnél rákot. Milyen 

körülmények között tudta meg a lesújtó hírt?

2020 februárjában olyan jobboldali, alhasi fájdal-

mam volt, hogy a férjemmel a sürgősségi osztá-

lyon kötöttünk ki. A hasi ultrahang gyomortájékon 

egy 7x9 cm-es elváltozást mutatott, már ekkor 

sejthető volt, hogy daganat. Ezt az érzést senkinek 

nem kívánom, a legeslegrosszabbra gondoltam. 

Ilyenkor romba dől az egész életed, amit eddig fel-

építettél. A férjem is, én is megsemmisültünk. To-

vábbküldtek a SOTE-ra, ott derült ki, hogy ez egy 

limfóma, a nyirokrendszer rosszindulatú daganata. 

Nagyon szerencsés vagyok a rákosok között, mert 

olyan betegséget fogtam ki, ami véglegesen gyó-

gyítható. Ugyanakkor olyan agresszív fajta, hogy 

ha nem kaptuk volna el időben, most valószínűleg 

nem beszélgetnénk egymással. Hetek, hónapok 

lettek volna hátra az életemből.

Meddig tartott a sokk?

Nem sokáig, hamar átkattant bennem valami, 

mert a férjemmel rájöttünk, hogy nincs mit 

tennünk, ezt meg kell csinálnunk együtt, túl kell 

élnem. Onnantól kezdve mindent, amit negatívum-

ként kellett volna megélnem, amin sírni és szomor-

kodni kellett volna, félre tudtam tenni.

Mi történt ezután? 

Műtétre nem került sor, mert a nyirokrendszert 

nem igazán szeretik bolygatni az orvosok, ha 

ez bármilyen terápiával megszüntethető, akkor 

inkább azt választják, mint hogy hozzányúljanak. 

Szerencsére semmilyen áttét nem volt, így egy 

területre összpontosítottunk. Áprilisban elkezd-

tük a kemoterápiát, amire szerencsére jól reagált 

a szervezetem, és július végén volt az utolsó 

kezelésem. A kezeléseknek nem volt különösebb 

mellékhatása, még dolgozni is tudtam. 

Hisz abban, hogy ezek a betegségek lelki erede-

tűek?

Mindenféleképpen. Akkoriban nagyon sok 

változás történt az életemben, egyrészt a mun-

kahelyen, aztán házat vettünk, ami miatt nagyot 

hajtottunk, a baráti kapcsolataim terén is akadtak 

problémák, ráadásul apukám is elment. Szóval 

összejöttek a dolgok.

Nyilván ott van a hétköznapokban a stressz, de 

azóta próbálja kiiktatni valamennyire?

Mindig is őszinte ember voltam, kimondtam, amit 

gondolok, most pedig főleg jellemző rám, hogy 

nem tartok magamban semmit, nem rágódok 

dolgokon. Élem az életemet úgy, ahogy nekem és 

a környezetemnek jó. 

Mi segítette a gyógyulást? 

A család, a barátaim és a férjem, aki mindenben 

mellettem állt, és tudom, hogy neki is rettenete-

sen nehéz volt. Nemcsak nekünk, betegeknek kell 

megküzdenünk ezzel, hanem a szeretteinknek 

is, akik látják a kínlódásainkat. Blogot írtam, az is 

nagyon sokat segített.

Bizonyára az is erőt adott, hogy a betegsége 

alatt is űzhette ezt az igen szép szakmát, a 

szertartásvezetést.

Igen, korábban anyakönyvvezető voltam, amit 

imádtam, azonban nem lehetett összeegyeztetni 

a szertartásvezetéssel, és változásra is vágytam. 

Akkor döntöttem el, hogy szertartásvezető 

leszek, és olyan szertartást fogok celebrálni a 

pároknak, amilyet már régóta szerettem volna, 

és amire anyakönyvvezetőként nem volt módom. 

Anyakönyvvezetőként elmondtam gyönyörűen a 

sablonszöveget, de mégsem voltak benne ők ma-

guk, nem volt személyes, egyedi, nem róluk szólt, 

hanem általánosságban beszéltem a boldogságról, 

szeretetről. Úgy éreztem, rendelkezem azokkal 

a kompetenciákkal, amik ehhez a hivatáshoz 

szükségesek, a megfelelő tapasztalattal és azzal a 

kommunikációs készséggel, ami ehhez elengedhe-

tetlen.

Miben más egy ilyen szertartás, mint az anya-

könyvvezető előtt tett eskü?

A családjogi kötelék, a házasság csak az anya-

könyvvezető előtt jöhet létre, a szertartásvezető-

nek pedig a kimondott igenek után van szerepe. 

Ugyanazokat az elemeket tartalmazza a szertartás 

is - aláírás, hitvesi csók, gyűrűhúzás - de mégis 

egyre többen választják a szertartásvezetést. Ez a 

hivatás nem azért jött létre, mert az anyakönyvve-

zetők nem jól végzik a munkájukat, hanem azért, 

mert az anyakönyvvezetők nem mindenhova 

tudnak kimenni, nem mindig érnek rá, mi pedig 

rugalmasabbak vagyunk mind a helyszíneket, mind 

a szertartás tartalmát illetően.

Egy szertartásvezetőnek csak szép pillanatok 

jutnak?

Sajnos nem feltétlenül. A szertartásvezetés 

nagyon sokrétű. Én nem csak esküvőket, hanem 

házassági évfordulókat is celebrálok, de nemcsak 

boldog pillanatokat, hanem sajnos gyászt is tartal-

mazhat ez a munka, hiszen polgári búcsúztatást is 

vállalok. Amikor elveszítünk egy hozzánk közelálló 

személyt, a fájdalom az itt maradóknak szinte 

elviselhetetlenné tud fokozódni. Ebben segít 

egy polgári búcsúztató, egy személy, aki tényleg 

szívvel-lélekkel fordul az itt maradókhoz, és segíti 

őket abban, hogy szépen tudjanak elbúcsúzni. Egy 

ilyen esemény bensőséges, méltóságteljes, és az 

elhunytról szól. Előfordult, hogy nem a sírásnak 

adtunk utat, hanem a nevetésnek, mert ez volt az 

elhunyt utolsó kívánsága.                                                                                               

Ön mindig mosolyog. A betegség előtt is így 

volt?

Korábban is a pozitív életszemlélet volt rám 

jellemző, mindenben megláttam a szépet, az apró 

dolgoknak is tudtam örülni. De a betegségem óta 

még fontosabbnak tartom az élmények, a boldog 

pillanatok, az emberi kapcsolatok megélését. Azt, 

hogy önmagam legyek, hogy ne szorongjak, hogy 

mindent, amit csak lehet, pozitívan nézzek. De dol-

goztam is ezen sokat. Amikor beteg voltam, akkor 

is magamra kényszerítettem a mosolyt, de amit 

most látnak rajtam az emberek, az már szívből jön. 

Akkor váltam igazán boldoggá, amikor a hematoló-

gusom azt mondta, túl vagyok a kritikus időszakon 

és nagy valószínűséggel nem tér vissza a betegség.

Szabó Réka Nikoletta

z Érden élő Feir Krisztina korábban 
anyakönyvvezető volt, majd szertartás-
vezetéssel kezdett foglalkozni. Közben 
megküzdött a rákkal, de betegsége alatt 

is pozitív maradt, hivatása és családja adott neki 
erőt. Ma már ismét szívből tud mosolyogni. A nem-
zeti rákellenes nap alkalmából beszélgettünk.

A
„Amit most látnak rajtam  
az emberek, az már szívből jön”

A Beliczay-szigeten lévő, 67 hektárt kite-

vő erdők zöme nemesnyár. Az eredeti-

leg gazdasági céllal ültetett, egykorú és 

azonos génkészletű faegyedek jellemző-

je a rövidebb élettartam és a környezeti 

hatásokkal szembeni gyenge ellenál-

lóképesség, a területen egyre több a 

pusztuló fa.

A Pilisi Parkerdő a fenntartható, termé-

szetközeli erdőgazdálkodás keretében 

és az erdők teljeskörű ökoszisztéma-

szolgáltatásainak biztosítására jelentős 

fafaj-cserét hajtott végre a Beliczay-sziget 

erdeiben. 

Az állománycsere célja, hogy a korábbi 

egykorú, alacsony biodiverzitású – min-

dössze két fafajból álló –, ezért ökológiai 

szempontból sérülékeny faültetvény 

helyén változatos fafajokból álló, a klí-

maváltozás negatív hatásainak ellenálló, 

stabil ökoszisztémájú, elegyes, puhafás 

ligeterdők jöjjenek létre, amelyek az 

itteni termőhelyen szakszerű erdészeti 

beavatkozás nélkül csak évszázadok alatt 

alakulhatnának ki. Mivel a meglévő állo-

mány természetes felújítására nem volt 

lehetőség, a romló egészségi állapotú 

állományt, és az időközben megjelent, 

idegenhonos és agresszíven terjeszkedő 

zöld juhart el kellett távolítani.

A most befejeződött munkálatok során 

a korábbi állomány helyébe 10 000 db 

fehérnyár, 34 000 db szürkenyár, 2 000 

db vénic- és 3 300 db mezei szil, 12 000 

db korai juhar és 10 000 db mézgás éger 

csemetét ültettek el a Pilisi Parkerdő 

szakemberei.

erdmost.hu

Megújuló erdők a Beliczay-szigeten
Márciusban befejeződtek a munkálatok a Beliczay-szigeten, ahol 

több mint 61.000 facsemetét ültetett el a Pilisi Parkerdő. A jelen-

leg közel 10 hektárt érintő beavatkozás csak az első lépése volt 

a folyamatnak, mely során a mindössze kát fajból álló állományt 

változatos fafajokból álló, puhafás ligeterdő váltsa fel.
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Az előkészü-

leteket is ked-

velem: fotós 

barátaimmal 

együtt kutat-

juk, hol tudunk 

különleges 

fajokat fotózni, 

együtt keres-

sük fel ezeket 

a helyeket 

vonattal vagy 

autóval. 

Aki egyszer látta a természetfotóit, nem felejti 

el őket. Sugárzik róluk a természet szeretete. 

Honnan ered ez a vonzalom?

Tárnokon születtem, ott töltöttem gyermekéve-

imet. A közelünkben, a Benta-patak partján volt 

egy szép nagy rét, gyakran kijártam füvet szedni a 

nyulainknak. Gyermekláncfűből koszorút fontam, 

lestem a bogarakat, lepkéket. Tavasztól őszig szinte 

minden szabad percem ott töltöttem. Visszahúzó-

dó, félénk kislányként a természet mindig elvará-

zsolt.

Hogyan fedezte fel másik nagy szerelmét, a 

fényképezést?

Először a gyerekeimet fotózgattam, egy diafilmes 

KIJEV géppel, aztán az unokáimat. Ha elutaztunk, 

mindig megörökítettem az élményeket, no meg a 

szép tájakat, mert ezek mindig lenyűgöztek. De ha 

megkérdezik, mióta fotózok, a válaszom az: amióta 

az első komolyabb gépemmel sikerült egy szép 

szürke gémet lekapnom a Beliczay-szigeten. Ez volt 

az első izgalmas élményem, és ekkor szerettem 

bele a madárfotózásba. Persze, innen nézve ez 

korántsem volt tökéletes fotó, de akkor nagyon 

megragadott. 

Tanulta is a fotózás fortélyait?

Elvégeztem egy tanfolyamot, de igazából magam-

tól jöttem rá a fényképezés csínjára-bínjára. Sokat 

gyakoroltam. Aki türelmes, az idővel rájön, milyen 

időben érdemes kimenni, milyen ISO-val kell fény-

képezni. Ezek a tükörreflexes gépek nagyon sokat 

tudnak, de kell a tapasztalat, mert könnyű elrontani 

a képet.

A közösségi oldalán nézegetve a madárfotóit, a 

magamfajta laikus is tisztán látja, hogy egy-egy 

ilyen kép mögött hatalmas munka van.

Valóban nem könnyű madarakat fotózni, hiszen ha 

meglátja az embert, gyorsan elrepül. Biztos sokan 

tapasztalták már, hogy az erdőben sétálva nagyon 

ritkán lehet látni madarakat, de ha elbújik az ember 

és türelmesen vár, csodavilágba csöppen. Kezdet-

ben sok kudarc ért, nem sikerültek a képeim, de egy 

fotós barátnőmmel felfedeztünk olyan helyeket, 

ahol kiépített lesből nagyon jó képeket lehet készí-

teni ritkán látott madarakról. Persze, ez időigényes 

dolog, órákig üldögélhetsz több-kevesebb sikerrel, 

és a szerencsén is múlik, mi téved arra. 

Egy ilyen les kibérlése, gondolom, nem kis 

összeg. 

Van olyan les, ami tízezer forintba kerül, ez a legol-

csóbb, a többi akár a többszörösébe is.

És a felszerelés sem olcsó. 

Egy jó felszerelés legalább egymillió forintba kerül. 

Emlékszik kiemelkedő kudarcokra és sikerekre?

Múltkor elmentem Ópusztaszerre fekete gólyát 

fotózni, és pont az nem jött arra. Sajnos, nem 

lehet kiszámítani, milyen madár fog odaröppenni. 

A búbos bankát két éven keresztül nem tudtam 

lefotózni, folyton elröpült előlem. Mint említettem, 

nem jellemző a madarakra, hogy megálljanak a fotó 

kedvéért. Tavaly nyáron végre sikerült. Egy horto-

bágyi sasfotózáson viszont hatalmas szerencsém 

volt: sikerült nemcsak a sasokat lefotóznom, hanem 

egy rókát is, amint éppen ellopja előlük az élelmet.

Gondolom, nemcsak a fényképezéshez kell 

értenie, hanem a különböző fajokat, illetve 

jellemzőiket is ismernie kell.

Mióta fényképezem őket, sok mindent megtudtam 

a madarakról, nemcsak a költési és egyéb szokása-

ikról, hanem a hangjukról is. Van felvételem sokféle 

madárhanggal. Ha ezeket lejátszom, mikor a kö-

zelben tartózkodnak, kíváncsiságból odajönnek, 

érdeklődnek, milyen másik madárfaj jelent meg 

az élőhelyükön. Így, egy kis csellel, könnyű őket 

lencsevégre kapni. Az előkészületeket is kedvelem: 

fotós barátaimmal együtt kutatjuk, hol tudunk kü-

lönleges fajokat fotózni, együtt keressük fel ezeket 

a helyeket vonattal vagy autóval. Mivel nyugdíjasok 

vagyunk, van időnk bőven. Néha újra gyereknek 

érzem magam, amikor a fűben hasalva próbálom a 

lepkéket, bogarakat fotózni.

Szokott fényképezni azért Érden is. 2021 elején 

sok képe készült mókusokról a Beliczay-szige-

ten. 

Amikor betört a Covid, rettenetesen el voltam 

keseredve, és megijedtem, mi lesz, ha nem tudok 

kimenni a szabadba, mert ez lételemem volt min-

dig. Aztán rájöttem, hogy az erdőben biztos nem 

fogok elkapni semmit. Így aztán kijártam, etettem 

a mókusokat, madarakat, és a kis lessátramból 

tudtam őket fotózni. Persze, nem rögtön, a kihe-

lyezett etetőt körülbelül egy hónap alatt fedezték 

fel a mókusok. Nagyon nagy élmény volt az első 

alkalom. Épp leesett a januári hó, és megjelent 

két mókuska: egyik vörös, a másik barna. Még el 

is neveztem őket. Kétnaponta kijártam, hordtam 

nekik a diót, almát, a madaraknak a magot, ők 

pedig jöttek és jöttek. Ha nem tudtam lejutni, 

lelkiismeret-furdalásom volt. Egyszer kora reggel, 

napfelkeltekor sikerült odaérnem, és a vörös mó-

kus – Pircsikének neveztem el – ott állt a csodás 

fényben és várt. Gyönyörű fotót készítettem róla, 

sosem fogom elfelejteni. Sajnos, elpusztulhatott, 

mert ősz óta nem láttam. A mókusoknak nagyon 

sok ellenségük van, a ragadozó madaraknak is 

áldozatul esnek. Tavasszal már találnak maguk is 

élelmet, de télen nem, és a mókusok téli álmot 

sem alszanak. Még az ősszel pár zsák diót tan-

koltam be, úgy néz ki, elég lesz. Jólesett a hideg 

hónapokban gondoskodni róluk. Sajnos, valaki le-

lopta a kihelyezett etetőmet, szerencsére a férjem 

készített másikat. Nem értem, miért tesznek ilyet 

az emberek.

Májusi Lélekmelegítő – a Fundoklia ékszerei 

című kiállításán a Fundoklia állatvilágát mutatja 

majd be. Ott is gyakran megfordul?

Igen. Különleges virágokat, pillangókat lehet ezen 

a területen lencsevégre kapni. Már megismertem 

a fajokat, tudom, melyik mikor jelenik meg. Há-

rom éve egy számomra sosem látott fajt sikerült 

lefotóznom, a Keleti rablópillét, ami igazán különle-

ges és ritka, és azóta sem láttam. A lepkék mellett 

bemutatok madárfotókat is, amelyeket az ország 

különböző pontjain készítettem. A kiállítást egész 

hónapban megtekinthetik majd az érdeklődők.

Ádám Katalin

Pircsike és a többiek
természetfotóiból áradó hangulat, a 
lencsevégre kapott csodás pillanat nem 
csupán a szakmai hozzáértés eredménye, 
hanem a természet mély szeretetéből, 

tiszteletéből ered. Glavati Nagy Évával beszél-
gettünk, akinek hamarosan kiállítása nyílik a Szepes 
Gyula Művelődési Központban.
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A vezetőedző, Horváth Roland 

és kilenc maradó játékos után 

bejelentette első új igazolását az 

ÉRD női kézilabdacsapata, amely 

a DVSC-SCHAEFFLER-től szerez-

te meg távozó 28 éves kapust, 

Csapó Kyrát. A Dunaújvárosban 

nevelkedő hálóőr a francia Metz 

csapatával két bajnoki címet 

szerzett, majd a DKKA-hoz való 

hazatérése után az elmúlt két 

szezont Debrecenben töltötte, 

de a következő idényben már az 

ÉRD-et erősíti.

Az első igazolás bejelentése 

után Horváth Roland együttese 

az NB I-es tagság megőrzése 

szempontjából kulcsfontossá-

gú mérkőzést játszott az ÉRD 

Arénában a sereghajtó Vasas SC 

ellen. Bár az utolsó szalmaszá-

lakba kapaszkodó angyalföldiek 

Marija Agbaba hétméteresével 

1–0-ra vezettek az ÉRD Aréná-

ban, de erre hamar válaszolt a 

házigazda, amely feszes véde-

kezéssel és hatékony támadó-

játékkal gyorsan fordított, majd 

Alexandra Vukajlovics góljával a 

13. percben már 8–3-ra vezetett.

A korán kialakított viszonylag 

kényelmes különbség megnyug-

tatta az ÉRD-et, melynek játéko-

sain nem érződött a mérkőzés 

fontossága okozta feszültség, 

és látványos gólokat szerezve 

16–8-ra lépett el. A félidő utolsó 

öt percében ugyan zárkózott 

a Vasas, de így is 16–11-es hazai 

előnnyel várták a folytatást a 

felek.

A második félidőben csupán 

annyiban változott a játék képe, 

hogy az ÉRD támadásban több 

hibát vétett, de ezt Hadfi Gréta 

parádés védésekkel kompenzál-

ta a kapuban. Aztán a játékrész 

derekán 23–20-nál többször is 

támadhatott a kétgólos különb-

ségért a vendég csapat, de Hadfi 

újabb óriási bravúrjával a közte 

kettő után 25–20-ra léptek meg 

Paróczy Sáráék. Innentől kezdve 

pedig a hajrában is koncentrált 

játékkal tartotta a különbséget, 

és végül 29–24-re győzte le a 

Vasast az ÉRD.

„Gratulálok a lányoknak! Örü-

lök, hogy felfogták a mérkőzés 

súlyát, és így is álltak hozzá. 

Védekezésben voltak hibáink, 

sok kétperces kiállítást kaptunk 

az egy az egy elleni szituáci-

ókból, ami a Vasas erőssége. 

Összességében, ha a csapatvé-

dekezést nézem, akkor ez mégis 

jól működött, ugyanakkor – nem 

degradálva a Vasast –, ha ezeket 

a párharcokat nagyobb szá-

zalékban nyerjük meg, már az 

első félidőben nagyobb előnyt 

szerezhettünk volna. Ami a tá-

madójátékot illeti, tudtam, hogy 

kreatív, gyors lábú játékosaim 

vannak, és szinte mindig har-

minc közeli gólt lövünk. Aminek 

külön örülök, hogy mérkőzésről 

mérkőzésre javul a kapusteljesít-

ményünk, ez nagyon fontos és 

sorsdöntő is. Megyünk tovább! 

Szeretnénk mérkőzéseket nyer-

ni, mert nekünk az a legfonto-

sabb, hogy jövőre is NB I-esek 

legyünk!” – értékelt Horváth 

Roland, az ÉRD vezetőedzője. 

Kopecz Barbaráék jelenleg öt 

győzelemmel és 18 vereség-

gel, 10 pontot gyűjtve állnak a 

tabella még bennmaradást érő, 

tizenkettedik helyén. Hátrá-

nyuk négy pont az előttük álló 

Budaörshöz képest, de előnyük 

három pontra nőtt a mögöttük 

álló Szombathelyhez és négyre a 

sereghajtó Vasashoz képest.

Domonkos Bálint

Értékes két pont

Bár többen visszatérhettek, 

Kollega Krisztiánra továbbra sem 

számíthatott Limperger Zsolt, az 

Érdi VSE vezetőedzője a hetedik 

helyezett Tatabányai SC elleni 

idegenbeli mérkőzésen. Ennek 

ellenére a vendégek első vala-

mirevaló lehetőségüket rögtön 

gólra váltották a tizenkettedik 

percben, amikor egy kiugratás 

után Petrezselyem Tamás–Szabó 

Richárd–Gera Dávid volt a labda 

útja, s utóbbi előbbi baloldali be-

adását a hosszú oldalon érkezve 

passzolta a hazai kapu bal alsó 

sarkába (0–1).

A Tatabánya azonban mezőny-

fölényét kihasználva néhány 

perccel később egyenlített, 

amikor Szegleti Gergely több-

szöri próbálkozás után vette be 

Kertész Ferenc kapuját. Aztán bő 

fél óra játék után már vezetett 

is a házigazda, amikor egy érdi 

bedobás után kontrázhatott, és 

Gyürki Gergely a labdát Kertész 

Ferenc lábai között lőtte az érdi 

kapuba (2–1).

A fordulás után alig három perc 

telt el, és már növelte előnyét 

a Komárom-Esztergom megyei 

együttes, amikor Soltész Barna-

bás érkezett remekül egy jobb 

oldali beadásra, és pofozott a 

léc alá. Aztán a 68. percben egy 

újabb jobb oldali beadásnál egy 

érdi védő kezére pattant a labda, 

amiért a megítélt tizenegyest 

Kovács István higgadtan értéke-

sítette. Sőt, újabb néhány perccel 

később újabb eladott labdából 

vezethetett ziccert a tatabányai 

szélső, Árvai Dániel, aki nem 

hibázott, és 5–1-re növelte a hazai 

előnyt. Az Érdi VSE a hajrában 

Bartos Norbert révén kozmetiká-

zott az eredményen, így is 5–2-es 

vereséget szenvedett.

„Nagyon sok ajándékgólt ad-

tunk az ellenfélnek, ebben sajnos 

hasonló volt a mostani meccs, 

mint a Pápa elleni, mert sok-

szor nagy területet, mélységet 

hagytunk magunk mögött gyors 

embereknek. Ezeket le kell tudni 

védekezni. Meg van rá a fegyver, 

ami defenzív játékot igényel. 

Pozitívum, hogy a végén volt a 

fiúkban dac és próbáltak küzdeni, 

de így is három gólt ajándékoz-

tunk az ellenfélnek” – fogalma-

zott Limperger Zsolt, az Érdi VSE 

vezetőedzője.

Domonkos Bálint

Ajándékgólok  
az ellenfélnek
Gera Dávid góljával még vezetett, de végül súlyos, 

5–2-es vereséget szenvedett a Tatabányai SC ven-

dégeként az Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjá-

nak 30. fordulójában.

Nagyszerű játékkal, az első gólt leszámítva végig 

vezetve győzte le 29–24-re a Vasas SC-t az ÉRD 

a K&H női kézilabda liga 22. fordulójában, ezzel 

rendkívül értékes két pontot szerzett a bennmara-

dásért folytatott harcban.
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Barátkozzunk Nyugdíjas Klub - minden hónap utolsó szerdáján 14 órától
Klubvezető:Fenzel Endréné /  30/578-88-86
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
 
Béke-Barátság Nyugdíjas Klub - kéthetente csütörtökönként 13 órától
Klubvezető: Bugyenszky Lajosné / 20/392-17-71
Helyszín: 2030 Érd, Mária u. 22.
 
Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub - minden páratlan kedden 16 órától  
(télen 14 órától) Klubvezető: Peredi Jánosné Joli / 30/246-10-04
Helyszín: Jazmin utca 8.
  
Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub - kéthetente hétfőn 15 órától
Klubvezető: Treszkai Lászlóné / 30/312-21-45
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
  
Életet az éveknek Nyugdíjas Klub - keddenként 14 órától
Klubvezető: Kónya János / 20/584-59-22
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ

Mosoly Nyugdíjas Klub - minden hónap 2. keddjén 
Klubvezető: Győriné Ughy Zsuzsanna / 30/397-36-55
Helyszín: 2030 Érd, Mária u. 22.
 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub - kéthetente keddenként 14 órától
Klubvezető: Végh Antalné / 30/541-40-53
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ
 
Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub - keddenként 13 órától
Klubvezető: Csontos Gézáné / 70/635-38-80
Helyszín: Régi Parkvárosi Közösségi Ház  
(Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 206-208.)
 
Petőfi Nyugdíjas Klub - minden hónap első kedd, 16 órától
Klubvezető: Szőcs Gáspárné / 70/241-86-36
Helyszín: Ófalu - Nevelési Tanácsadó
 
Tusculanum Nyugdíjas Klub - minden második héten, szerdán 14 órától
Klubvezető: Domján Károlyné / 70/611-68-37
Helyszín: 2030 Érd, Mária u. 22.
 
Volán Nyugdíjas Klub - minden hónap utolsó csütörtök, 14 órától
Klubvezető: Lukács András / 30/957-61-69
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ

ÉRDI NYUGDÍJAS KLUBOK ELÉRHETŐSÉGEI

Hirdetésfelvétel:  
2030 Érd, Diósdi út 14.  

Személyesen: 
hétfőn 9–13 óráig

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 
ÚJSÁGBAN! +36 20 911 6813
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-

gyek! Hívjon bizalommal!  

Telefon: 06/20 980 3957 (378/2021)

SZOLGÁLTATÁS

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)

ÉRDI PIACON JÓL BEJÁRATOTT 

kétoldalú büfé eladó. Tel: 30/9764343

 104/2022)

(
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2

)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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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

Elon

5 év körüli, kistestű kan kutyus. Rettegő 

talált kutyaként került a menhelyre, 

nagyon türelmes gazdira vár, bizalmát 

rengeteg próbálkozással sem sikerült 

tökéletesen elnyernünk.

Liza

1 év körüli, közepes testű, eleinte félénk, 

de gyorsan barátkozó, ragaszkodó 

természetű, ivartalanított szuka kutyus. 

Még nevelést igényel, más kutyákkal jól 

kijön, kinti-benti kedvenc szeretne lenni.
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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 

Jogi Iroda / Közbeszerzési Csoport

KÖZBESZERZÉSI 
REFERENS

munkakör betöltésére. 

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. 

S
U

D
O

K
U

Y

C

S

N

T

S

T

NÁ

S

Y

O

C

Á

Á

O V

V

T

R

N

O

Szabály: a számsudoku szerinti 

 Szerkesztette: Kurusa József

R

Babett

10 év körüli, közepes-nagy termetű, ivar-

talanított szuka kutyus. Kedves, okos, 

nyugodt, emberbarát. Kertes házba 

költözne szívesen.
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Április 6-30. között a Csuka Zoltán Városi Könyv-

tár Parkvárosi Fiókkönyvtárában kiállítás 

látható húsvéti képeslapokból.

Április 21-én, csütörtökön 14.00 órakor a Park-

városi Közösségi Házban Egészségére! címmel 

előadást tartanak. „Minden, amit tudni szeret-

ne a tüdő betegségeiről és a COVID-ról.”

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

bemutató lesz óvodásoknak a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár Zenei Könyvtárában. Minden 

alkalommal 10 órakor kezdődik a foglalkozás. 

Jelentkezni Nida Juditnál lehet a 06 20 425-

45-51-es telefonszámon vagy a nidajudit@

csukalib.hu e-mail címen. 

Április 23-án, szombaton 18 órától Délszláv 

táncház lesz a Parkvárosi Közösségi Házban. 

Április 23-án, szombaton 15 órakor Bóné Anna 

Pirkadat című kiállításának megnyitója lesz a 

Parkvárosi Közösségi Házban.

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

Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Érdi 

Kern Péter Kaktuszkörének szervezésében 

Kaktuszkiállítás 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. A programról a QR-kód leolvasá-

sával tudhatnak meg több információt: www.

facebook.com/events/626423908587413/?ref

=newsfeed

Április 26-án, kedden 17 órától a Magyar Föld-

rajzi Múzeumban Dr. Lerner János (rendező, 

operatőr) Kelet-Afrika eltűnő vadvilága című 

előadására kerül sor. 

„Idősen, aktívan Érden”  

– ingyenes idősügyi programsorozat

A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, 

aktívan Érden”  ingyenes idősügyi programsoro-

zata az alábbi eseményekkel várja az érdi 65 év 

felettieket:

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 Közösségi 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 25. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
265 MÉHES LÓRÁNT ZUZU KAS GALÉRIA
10:00 7 nap 
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 - DRESCH QUARTET ÉRD 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 347. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV - Exopop
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I  Érd -Vasas SC
21:15 Partizán tv– Jakupcsek Gabriella: 

Kiherélte a férfiakat a metoo
l22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 26. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV - Exopop
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
 Érdi VSE-BALATONFÜREDI FC
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 r.: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 27. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Ed Philips
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Érd -Vasas SC
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora 

18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese
  – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film Nem tudom, 
 halljátok-e ti is (2019), 
 dokumentumfilm, 
 Rndezte: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:05 Partizán Tv
 – Mucsi Zoltán: 
 Nincs idegrendszerem 
 a politikával foglalkozni
22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport, 
 Érdi VSE-BALATONFÜREDI FC
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 28. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND 
 - 265 MÉHES LÓRÁNT ZUZU KAS GALÉRIA
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz-Ed Philips
10:55 Képújság
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz-Ed Philips
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz- Ed Philips
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I Érd -Vasas SC
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma, 
 Szereplők: Temessy Hédi, Darvas Iván, 

Básti Juli
0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 29. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR 
 Szigetszentmiklós Városi Galéria
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz fesztivál 2021 
 BERKI TOMI 75 feat NAGY JÁNOS TRIÓ
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
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
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János beszélgetős műsora
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

20:00  A kajakozásban nőttem fel 
 (2019) portréfilm, R.: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv
 – Majka: Nem vagyok fideszes, sőt,  

a baloldaliság áll hozzám közel 
21:20 Film – Terényi Ede, (2015), 
 dokumentumfilm, 
 Rendező: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Április 30. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Monda és valóság határán
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET 
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR 
 Szigetszentmiklós Városi Galéria 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már egy hét 
 után honvágyam van..
 (2018), portréfilm, R.: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Május 1. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I  Érd -Vasas SC
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed
 Fodor János műsora
15:45 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NB I Érd -Vasas SC
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film- A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) 
 portréfilm, R.: Babiczky László  
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 r.: Surányi András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

PROGRAMAJÁNLÓ
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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 Hivatala / Városrendészeti 

Csoport, Közterület-felügyelet

VÁROSRENDÉSZETI 
MUNKATÁRS 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2022. április 25.
A hirdetés teljes terjedelmében meg-
jelent az Érdi Újság 2022. március 
29-i számában.
A hirdetés részleteit a QR-kód leol-
vasásával 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

ÜGYINTÉZŐ  
MUNKATÁRS 

munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2022. április 30.
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. 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

PÁLYÁZATOT HIRDET

SZÁJSEBÉSZETI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41. 

A munkakörbe tartozó feladatok:
Szájsebészet szakrendelés asszisztensi feladatainak ellátása. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,  

OKJ-s végzettség, fogászati asszisztensi végzettség,
• Járóbeteg ellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű Windows,
• Büntetlen előélet,
• 3 Covid oltás megléte.

Előny:
• Szájsebészeti gyakorlat
• Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia, szerve-

zőkészség
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, 

érvényes működési engedély, erkölcsi bizonyítvány

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Mónika intézeti vezető főnővér helyettes nyújt, 
a 06-23-365-232/144 melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39-41.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „szájsebészeti asszisztens”.
Elektronikus úton Ferencz Mónika intézeti vezető főnővér helyettes részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen keresztül.

Személyesen: Ferencz Mónika intézeti vezető főnővér helyettes, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.05.04.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

erdmost.hu weboldalon

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

GONDOZÓ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők gondozása, bekerülésük 
okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Szociális gon-

dozó ápoló, bővebben 1/2000.(I.7.) 
SzCsM rendelet 3. számú melléklete 
alapján, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, iskolai végzett-
séget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes adatok 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésé-

vel (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 50/2022, 

valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 
vagy

Elektronikus úton Szakács András részére 
a munkaugy@szocgond.hu e-mail-címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 

Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. április 20.
Érdi honlap - 2022. április 19.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Nappali Melegedő

GONDOZÓ  
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők gondozása, bekerülésük okának megszüntetése érdekében, 

személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

• Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Szociális gondozó ápoló, bővebben 

1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség. 
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

51/2022, valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 
vagy

Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. április 20., Érdi honlap - 2022. április 19.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Nappali Melegedő

SEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: est megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Hajléktalan Szállón élők gondozása, bekerülésük 

okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánásmód 
alkalmazása mellett. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

• 8 Általános, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, szociális 

gondozó és ápoló, 
• Hasonló munkakörben - Legalább 

1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, iskolai végzett-
séget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes adatok 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésé-
vel (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: 
52/2022, valamint a munkakör megnevezését: segítő. 

vagy
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail-címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 

Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság - 2022. április 20.
Érdi honlap - 2022. április 19.

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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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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