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2. OLDAL 6. OLDAL

Szomszédok
Utánajártunk, ki köteles megépíte-

ni, javítani a kerítést, ültethetünk-e 

mellé fát, illetve mi a teendő a felette 

áthajló ággal?

2. OLDAL

Giro d’Italia
Városunkat is érinti a május 6-i nem-

zetközi kerékpárosverseny, a Giro 

d’Italia magyarországi szakasza, ami 

miatt lesznek útlezárások is.

Csomagolásmentes
Április 19-én csomagolásmentes 

bolt nyílt Érden, a Balatoni út 50. 

szám alatt. A tulajdonosok maguk is 

lelkes környezetvédők. 

Nagy buli volt  
a 20. évét ünneplő Érd Körbe
Április 24-én, 10 órakor Érd főteréről rajtolt el az idén 

fennállása huszadik évfordulóját ünneplő városkerülő ke-

rékpáros túra, az Érd Körbe. A tekerés után egész délután 

színes-szagos programokkal volt tele a városközpont. 

Az Érd Médiacentrum tévés-rádiós stábja is kitelepült és 

élőben közvetítette a bulit.

GALÉRIÁNK A 3. OLDALON  

Feltérképeztük  
Érd gazdag állatvilágát
Dr. Szerényi Gábor biológussal, biológia-kémia szakos 

tanárral, a Vörösmarty Mihály Gimnázium korábbi peda-

gógusával két kedvelt kirándulóhely, a Beliczay-sziget és a 

Fundoklia-völgy állatvilágát vettük górcső alá, ahol olyan 

jószágokkal találkozhatunk, melyek létezéséről sokan 

nem is tudnak.

CIKKÜNK A 6. OLDALON 

Színvonalas programokkal 
várják az időseket
A két éves kényszerű bezártság, a szociális kapcsolatok és 

a programlehetőségek drasztikus csökkenése nemcsak a 

fiatalokat, az időseket is megviselte.Idősen, aktívan Érden 

címmel nekik indított úttörő projektet a Szepes Gyula 

Művelődési Központ. A programok között testmozgás és 

kulturális esemény is bőven megtalálható.

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Hogyan érinti, hogy csak nem sikerült eljutni A-ból, ahol 

minden pocsék, B-be, ahol meg ott a mennyország. Ezt 

kérdeztük Lovasi Andrástól legújabb albumának egyik 

dalára utalva. A B pont utáni vágyakozásaink persze nem 

csupán politikai természetűek, mindenesetre most sokak-

nak ez az áthallás szűrődik be, ezzel indítottuk tehát köz-

érzeti beszélgetésünket a zenésszel abból az alkalomból, 

hogy Kiscsillag zenekarával fellép az Érdi Pikniken.

» INTERJÚNK A 8–9. OLDALON
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„Nem érzem jól magam, 
de megszoktam, 

hogy ilyen  
országban élek”
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Útlezárások Érden  
a Giro d’Italia miatt

A következőkre érdemes  

figyelni május első péntekén:

» 6-os (Budapestre vezető) 

főúton közelítik meg Érdet a 

versenyzők;

» az Érd tábla előtt a Nagytété-

nyi úti körforgalomnál felterelik 

a mezőnyt az M6-os autópályá-

ra;

» a Mihályi-telepnél a Tolmács 

utca végén található körforga-

lomnál a 7-es (Tárnokra vezető) 

főútra terelik a versenyzőket, 

akik itt Tárnok felé elhagyják 

városunk területét;

»  ezeket az utakat (6-os, M6-os 

érintett szakasza, 7-es) a tervek 

szerint 10.50 és 13.30 között le-

zárja a rendőrség és a szervezők 

(a kormány égisze alá tartozó 

Nemzeti Sportügynökség).

Köszönhetően annak, hogy 

a versenyzők felhajtanak az 

autópályára, az útlezárások – né-

hány útszakasz kivételével – alig 

érintenek érdi belterületi utakat. 

Ugyanakkor az autópályasza-

kasz, a két főút ideiglenes lezá-

rása miatt óvatosságra intünk 

minden ingázót, arra autózót: 

május 6-án, pénteken 10.50 és 

13.30 között gondoskodjanak 

alternatív útvonalról, hogy ne 

okozzanak torlódásokat, illetve 

önmaguknak kellemetlenséget!

 

Az érintett érdi utak  

tehát 10.50 és 13.30 között:

» a Tolmács utcai körforgalom;

» a Szajkó utca vége;

» a Fehérvári út 7-es útra kiveze-

tő szakasza.

Részletes információkat az 

útvonalról és az útlezárásokról a 

QR-kód leolvasásával talál: 

A helikopteres és a drónos 

közvetítésnek köszönhetően 

nemcsak a verseny, az útvonal 

melletti nevezetességek kerül-

nek bemutatásra, hanem külön 

felvételek készülnek a Magyar 

Földrajzi Múzeumról, a minaret-

ről, a Pincesorról és a Beliczay-

szigetről. Érd önkormányzata 

külön installációval készül a ver-

senyre a 6-os út végén található 

körforgalomban.

Városunkat is érinti a május 6-i nagy nemzetközi 

kerékpárosverseny, a Giro d’Italia magyarországi 

szakasza, amely komoly bemutatkozási lehetősé-

get ad Érdnek, hiszen a világ közel 160 országában, 

több mint 800 millióan követik majd a napi ötórás 

televíziós közvetítést. Persze lesznek útlezárások is. 

Tisztelt  

Szerkesztőség!

Bár Olvasói Levél rovatunkban jelenik 

meg, valójában olvasói telefonról van 

szó. Az e-mailek mellett ugyanis hetente 

többször hívják szerkesztőségünket 

érdi polgárok, akik a legváltozatosabb 

ügyekben kérik a segítségünket. Ami 

saját hatáskörünk, azt természete-

sen megtesszük, vagyis utánajárunk, 

kérdezünk, kiderítünk. Jelen esetben 

egy felháborodott női hang arra kért 

bennünket, nyomozzuk ki, miért olyan 

szemetes Érd belvárosa. Állítja, hogy a 

Stop Shop környékén bokáig lehet gá-

zolni a szemétben, a kihelyezett kukák 

csurig vannak hulladékkal, amiket – az ő 

meglátása szerint – nem ürítenek rend-

szeresen. A betelefonáló nyomatékosan 

kijelentette, hogy Érd Magyarország 

legpiszkosabb városa, ebben az isme-

rősei is megerősítik őt, valahányszor 

látogatóba érkeznek hozzá. Nagyon szé-

gyelli, hogy ilyen állapotok uralkodnak 

városszerte, és felszólított bennünket, 

tegyünk valamit az ügyben. 

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy 

nem osztjuk a betelefonáló véleményét, 

mert mi magunk nem tapasztaltuk, 

hogy Érd belvárosának szemétügyi hely-

zete riasztóbb volna, mint bármelyik 

más városé. 

Szerény eszközeink mindenesetre arra 

lehetőséget adnak, hogy 1. szót és teret 

biztosítunk a megszólalónak hasábjain-

kon, 2. megkeressük az önkormányzatot, 

és felvessük a problémát. Miután ezt 

megtettük, a következő választ kaptuk a 

hivataltól. 

Tisztelt Olvasónk!  

(Betelefonálónk!) 

A városközpontban – és mindenhol 

máshol – az utcai szemetesek ürítése, 

tisztán tartása az Érdi Közterület-fenn-

tartó Intézmény feladata. A szemetese-

ket hetente kétszer ürítik. Azért ennyi-

szer, mert a gyakorlat szerint ez bevált, 

eddig elegendő volt a heti kétszeri 

ürítés. Korábban nem érkezett panasz 

arra vonatkozóan, hogy a belvárosban 

szemét lenne az utcán emiatt, vagy 

hogy az utcai szemetesek televolnának, 

és ne lehetne több szemetet belehe-

lyezni, így kivételes esetről lehetett szó. 

Bár az ÉKFI eddig is kiemelt figyelmet 

fordított ezeknek a szemeteseknek 

az ürítésére, rendben tartására, de az 

ígéretek szerint a jövőben még inkább 

oda fognak figyelni rá.

Ki ne emlékezne tanulmányaiból 

Arany János A fülemile című ver-

sére, amely a rossz szomszédság 

példameséjén keresztül tulajdon-

képpen azt mutatja meg, hogy a 

magyarok mindig megosztottak, 

nem tudnak közösen egy célért 

harcolni. Hiszen „Péter és Pál 

(tudjuk) nyárban / Összeférnek a 

naptárban, / Könnyü nekik ott sze-

rényen / Megárulni egy gyékényen; 

/ Hanem a mi Péter-Pálunk /Háza 

körűl mást találunk: / Zenebonát, 

örök patvart, / Majd felfordítják 

az udvart; / Rossz szomszédság: 

török átok, / S ők nem igen jó 

barátok.”

A történet máig érvényes, 

aligha akad érdi lakos, akinek ne 

lennének Arany versébe illő anek-

dotái a „jószomszédi” iszonyról 

(sic!).

Jóllehet, ma talán már akadna 

ügyvéd, aki a fülemile füttyét 

felvállalná, nekünk azonban elég 

volt fenti kérdéseinkkel Barabás 

Emőkéhez, az önkormányzat 

lakosságszolgálati irodájának ve-

zetőjéhez fordulnunk, hogy vála-

szokat kapjunk. Tőle tudtuk meg 

például: már nem él az a szabály, 

miszerint a  telek tulajdonosa a 

jobb oldali telekhatáron köteles a 

kerítést megépíteni. 

hangsúlyozta az irodavezető. 

Vannak azért kivételek: ha a 

kutyánk a kerítés nem megfelelő 

volta miatt átszökik a szomszé-

dos ingatlanra vagy kimegy a 

közterületre, az illetékes hatóság 

– a lefolytatott eljárást követően 

– az ebtartót kötelezi arra, hogy 

tegye biztonságossá a kerítést. 

Ez akár kerítésépítésre, -felújí-

tásra vonatkozó kötelezettség is 

lehet.

Mi a helyzet a sövényekkel, 

bokrokkal, fákkal? 

Sokan úgy tudják, a kerítéstől 

számítva egy egyméteres sávot 

szabadon kell hagyni, ha cserjét, 

bokrot, fát ültetnek, ez azonban 

nem így van – jelenleg ugyanis 

nincs erre vonatkozó törvényi 

szabályozás. 

„A fák védelméről szóló 

kormányrendeletben foglaltak 

alapján fa oly módon telepíthető, 

hogy az emberi életet és egész-

séget nem veszélyeztetheti, a 

biztonságos közlekedést nem 

akadályozhatja, valamint nem 

okozhat kárt a meglévő építmé-

nyekben, létesítményekben, és 

nem akadályozhatja azok bizton-

ságos működését” – hangsúlyoz-

ta Barabás Emőke.

Sokaknak okoznak bosszúsá-

got a szomszédságból áthajló 

ágak. A fentebb már idézett, 

a szomszédjogokat taglaló 

törvény rendelkezik e tekintet-

ben is. Főszabály szerint az az 

ember köteles levágni az áthajló 

ágakat, akinek az ingatlanán a 

növény található. A szomszéd-

nak csak akkor van joga vissza-

metszeni, ha a növény „tulajdo-

nosa” a felszólítás ellenére sem 

tesz eleget a kötelezettségének. 

Ebben az esetben is csak a 

kerítés vonaláig lehet levágni az 

ágakat, és a levágott zöldhul-

ladékot tilos átdobni a növény 

„tulajdonosához”. 

A későbbi viták, félreértések 

elkerülése érdekében érdemes a 

felszólítást írásban, azaz igazol-

ható módon megtenni. 

Ádám Katalin

Péter és Pál,  
avagy a kerítésviták
Rossz szomszédság török átok – tartja a mondás. 

De jó szomszédság esetén is felmerülhetnek vitás 

kérdések. Ilyen például a kerítésé: ki köteles meg-

építeni, javítani, és ültethetünk-e egy méteren belül 

fát? És mi a teendő a kerítés felett áthajló ággal? 

A szomszéd-

jogok és a 

tulajdonjog 

korlátainak különös 

szabályairól szóló 

törvény értelmében az 

ingatlanok elválasztá-

sára szolgáló kerítés 

fenntartásával járó 

költségeket – karban-

tartás, felújítás – a 

szomszédos ingatla-

nok tulajdonosai közö-

sen viselik –
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Az Érd Médiacentrum tévés-rádi-

ós stábja is kitelepült és élőben 

közvetítette a bulit. A kollégák 

közül többen végigtekertük a 30 

km-es távot és időnként hely-

zetjelentettünk. A kicsik közül 

egyébként meglepően sokan 

teljesítették a 15 km-es kört. A 

60 km-es nagy körre, ahogy az 

szokás, a profi országúti bringá-

sok neveztek.

Az ÉrdFm 101.3 reggeli mű-

sorából, a Bundáskenyérből jól 

ismert páros, Ba-Nyilas Hajnalka 

és Urbán Szabolcs tolták az 

egész napos műsort (Szabolcs 

közben elruccant velünk tekerni). 

Hajni szívén viseli az Érd Körbét. 

Történelmi tény, hogy 2002-

ben, az akkor még újdonságnak 

számító érdi rádió hullámhosszán 

ő tudósított először az esemény-

ről, ő készített elsőként interjút 

Csengery Attilával, az Érd Körbe 

alapítójával és főszervezőjével, és 

azóta többször ő maga is végig-

tekerte a távot. Hajni és sokunk 

álma, hogy Érd biciklibarát város 

legyen, ahol bringásként bizton-

ságosan lehet közlekedni.

Lelkes és elkötelezett támoga-

tója ennek a gondolatnak Csőzik 

László polgármester is, gyakor-

lott kerékpáros, aki az eseményt 

nyitó beszédében elmondta, 

ahhoz, hogy Érdből biciklibarát 

várost faragjunk, nagyon sok 

pénz kell. Jó hír, hogy abból a 

kevésből, ami saját forrásként 

megvan, folyamatosan történ-

nek ilyen irányú fejlesztések. A 

már leaszfaltozott Barackfa, Ba-

dacsonyi és (a hamarosan szilárd 

burkolatot kapó) Emil utca ten-

gelyen például nemsokára simán 

le lehet kerekezni Parkvárosból 

a városközpontba, és vissza. 

A Sulák patak mentén a közel 

jövőben már Ófaluból is átbi-

ciklizhetünk Érdligetre. A gáton 

futó Eurovelo6 nemzetközi 

bicikliút is végre ki lesz pofozva, 

remélhetőleg a külföldi bringá-

sok is megpihennek majd a Be-

liczay-házban, amit a közeljövő-

ben kerékpáros szállássá, illetve 

fröccs- és sörkertté varázsolnak. 

Ebben bízik Csengery Attila is, 

aki mindenkit arra biztat, hogy 

pattanjon nyeregbe és terjessze 

a biciklis kultúrát.

Íme néhány kép a jubileumi 

tekerésről és programokról, 

melyek beszédesebbek, mint a 

szavak. 

K. J. 

Nagy buli volt  
a 20. évét ünneplő Érd Körbe
Április 24-én, 10 órakor Érd főteréről rajtolt el az 

idén fennállása huszadik évfordulóját ünneplő vá-

roskerülő kerékpáros túra, az Érd Körbe. A tekerés 

után egész délután színes-szagos programokkal 

volt tele a városközpont. 

Ba-Nyilas Hajnalka és Urbán 

Szabolcs tolták  

az egész napos műsort

Csengery Attila,  

az Érd Körbe motorja

Csőzik László 

polgármester  

és Tetlák Örs 

alpolgármester

is végigtekerte 

a távot

Legalább ötszázan voltunk, 

de lehet, hogy többen

A legkisebbek 

is nagyot mentek

Lélegzetelállító volt 

a professzionális triál és 

extrém sportbemutató A földtől elrugaszkodva
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Idén nem családi nappal, hanem 

múzeumpedagógiai foglalko-

zásokkal készült a Földrajzi 

Múzeum a Föld napjára. A Bolyai 

és a Teleki iskola diákjai nemcsak 

Érd természeti értékeivel ismer-

kedhettek meg, hanem – Sipos 

György preparátor és felesége, 

Siposné Szigeti Anna jóvoltából 

– egy biológiashow-n is részt 

vehettek. 

„Az a célunk, hogy a gyerekek 

megismerjék Érd élővilágát. Ab-

ban a környezetben kell elkezde-

ni a nevelést, amelyikben élnek” 

– mondta lapunknak Fekete-Má-

csai Anetta igazgatóhelyettes, 

aki a múzeumi diorámák segít-

ségével mutatta be a diákoknak 

Érd élővilágát. Mint megtudtuk, 

három nap alatt hat felső tago-

zatos osztályt láttak vendégül. 

„Voltam már többször 

kirándulni Érd környékén, van, 

hogy hetente kétszer is elme-

gyek a Fundoklia-völgybe. Több 

újdonságot is hallottam erről a 

területről, nem tudtam példá-

ul, hogy itt régen tenger volt” 

– mondta az egyik hatodikos, 

aki nagyon élvezte a foglalko-

zást. Ő egyébként is szereti a 

természetismeret-órákat, de ez 

az alkalom azoknak is tetszett, 

akiknek nem a szívük csücske 

ez a tantárgy. Hiszen lehetett 

kagylót válogatni, közelről 

megvizsgálni egy hódkoponyát, 

kipróbálni, hogyan keres a fában 

élelmet a harkály, és közben 

észrevétlenül megismerkedtek 

Érd természeti értékeivel, sőt, 

a klímavédelemből is ízelítőt 

kaptak, hiszen a múzeumkert-

ben felállított klímasátorban 

az önkormányzat munkatársai 

több játékos feladattal is várták 

a diákokat.

„A Teleki iskolából jöttem 

a hatodikosaimmal. Nagyon 

fontosnak tartom a környeze-

ti nevelést, nemrég jártunk a 

Duna-parton, ahol a gyerekek 

megnézhették az ártéri erdők vi-

lágát. A diákok érdeklődőek, és 

itt olyan plusz ismereteket kap-

hatnak, amelyek kapcsolódnak 

a tananyaghoz, amit épp most 

veszünk” – mondta a csoport 

osztályfőnöke, Nagy Marietta, 

aki egyben természetismeret- és 

biológiatanár is. 

Elmondta, vannak olyan gyere-

kek, akik már gyakorlott kirán-

dulók, mások még a Dunánál 

sem jártak soha: „Sokan nem 

ismerik Érd környékét sem – ez 

jó alkalom arra, hogy kedvet 

csináljunk hozzá.”

Ádám Katalin

Honnan tudja a harkály, 
hol kell kopácsolni? 
És mitől zúg a kagyló? Hogy néz ki egy hód kopo-

nyája? Ezekre és még sok más kérdésre kaphattak 

választ azok a diákok, akik múlt héten ellátogattak a 

Földrajzi Múzeumba.

A kétéves kényszerű bezártság, 

a szociális kapcsolatok és a 

programlehetőségek drasztikus 

csökkenése nemcsak a fiatalo-

kat, az időseket is megviselte. 

Számukra az internethasználat 

és a digitális kapcsolattartás 

se nem természetes, se nem 

egyszerű, jóval inkább elszigete-

lődtek, mint a fiatalabbak. 

Idén tavasszal azonban 

számukra is újraindult az élet, 

és a megszokott klubéleten 

és programokon túl most egy 

Érden még úttörő kezdeménye-

zésben is részt vehetnek a 65 év 

felettiek. Ezt a Szepes Gyula Mű-

velődési Központ munkatársa, 

Szűcs Ágnes szervezi, aki – mint 

lapunknak elmondta – korábban 

a ferencvárosi önkormányzatnál 

idősügyi referensként dolgozott. 

Ezt a komplex programsoro-

zatot ott már megvalósította, 

tapasztalatait, tudását pedig 

most Érden kamatoztatja. 

„Októberben, mikor Érden 

kezdtem dolgozni, készítettem 

egy kérdőívet arról, milyen témák 

érdeklik leginkább az időseket. 

A nyugdíjaskluboktól mintegy 

150 kitöltött ív érkezett vissza, és 

ezek alapján szerveztem meg a 

programokat, a bűnmegelőzéstől 

a meridiántornán át a múzeumi 

találkozásokig” – mondta Ági, 

aki hangsúlyozta azt is, minden 

programjuk ingyenes.

A programokat nemcsak a 

Szepesben, hanem a Parkvárosi 

Közösségi Házban, a Czabai-

kertben, a Földrajzi Múzeum-

ban, illetve a Szociális Gondozó 

Központban tartják, ami szintén 

változatosságot jelent. Olyan 

mennyiségű programot kínálnak, 

hogy azt egy cikk keretében 

felsorolni lehetetlenség lenne, 

de a májusiakból álljon itt egy kis 

ízelítő: május 2-án az Érdi Idősek 

Akadémiája keretében Schäffer 

Erzsébet írónő tart előadást a 

Szepesben; május 5-én – szintén 

a művelődési központban – a gö-

rögkatolikus felekezet mutatko-

zik be. Május 7-én szalondélutánt 

(azaz zenés-táncos összejövetelt) 

rendeznek, Molnár István zenész 

és Szigeti Eszter énekes közre-

működésével; 19-én a cukorbe-

tegségről hallgathatnak meg egy 

előadást az idősek. 21-én egész-

ségnapot tartanak a Vitalitásklub 

szervezésében. A kirándulások 

sem maradhatnak el: 12-én hely-

történeti sétát és kincskeresést 

szerveznek Ófaluban, a Magyar 

Földrajzi Múzeum közreműködé-

sével, 25-én a Czabai-kertben te-

hetnek látogatást a nyugdíjasok. 

Talán még nem késő felhívni a 

figyelmet egy április 27-ei prog-

ramra sem: a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 13 órától Kőrösi 

Csoma Sándor kalandos életút-

jába nyerhetnek bepillantást az 

érdeklődők. 

Aki szeretne többet mozogni 

és aktívan tenni az egészségé-

ért, azt senior gerincjógával 

várják szerdánként a Szociális 

Gondozó Központban, illetve 

csütörtökönként a Szepesben. 

Meridiántornára is várják a je-

lentkezőket, több helyszínen és 

időpontban. 

Ezek a programok mind 

ingyenesek, előre bejelentkezni 

csupán két esetben szükséges: 

a szalondélutánra, illetve az első-

segély-tanfolyamra. 

A programokról, események-

ről bővebb információkat a 

Szepesben található füzetkében 

olvashatnak, de aki igényli, az 

hírlevelet is kérhet Ágitól  

a szucs.agnes@szepesmk.hu  

e-mail-címen vagy a 23/365-

490-es telefonszámon (112-es 

mellék). Jelenleg mintegy 140 

érdi nyugdíjas él ezzel a lehető-

séggel, és tájékozódik elektro-

nikus formában hetente az épp 

aktuális programokról. 

Fontos tudni, hogy az Idősen, 

aktívan Érden programsorozat 

a Szepes Gyula Művelődési 

Központ költségvetési kereté-

ből valósul meg. Városunkban 

ugyanakkor működik az Idős-

ügyi Tanács is, amely már meg-

emelt büdzsével, évi tízmillió 

forinttal gazdálkodhat, amiből 

ötmillióval a nyugdíjasklubokat 

támogatják, a másik ötmillió-

ból pedig szintén szerveznek 

programokat. Biztos sokan 

örülnek a hírnek, hogy idén lesz 

lecsófőző fesztivál (augusztus-

ban, a hagyományok szerint), 

és – amennyiben a vírushelyzet 

engedi – karácsonyi koncert és 

idősek világnapja is –, ezekre 

a forrást az Idősügyi Tanács 

biztosítja majd. 

Ádám Katalin

Idősen, aktívan Érden 
Ezzel a címmel indított úttörő projektet a Szepes 

Gyula Művelődési Központ: márciustól számtalan 

ingyenes, színvonalas programmal várják az időse-

ket több helyszínen.

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
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

egkezdődött az érdi klíma-

hét, amelynek apropóját az 

adja, hogy Érd – több megyei 

jogú várossal együtt – elkészítette a 

klímavédelmi stratégiáját, amelynek 

van társadalmasítási, szemléletformáló 

része. „Szeretnénk minél közelebb vinni 

az emberekhez ezt a tudást, hogy egyre 

zöldebben és karbonsemlegesebben 

éljünk” – mondta lapunknak Palkó Zsolt 

klímavédelmi és zöldváros-fejlesztési 

biztos.

„Ha megnézzük a tudományos elemzé-

seket, elég riasztó adatokkal szembesül-

hetünk. Ezek szerint 3-5 éve van az embe-

riségnek arra, hogy komoly változásokat 

hajtson végre annak érdekében, hogy ne 

következzenek be visszafordíthatatlan 

változások az időjárásunkat illetően. Fon-

tos, hogy ne csak a jelzésekkel, hanem a 

megoldásokkal is foglalkozzunk. Komo-

lyan be kell avatkoznunk abba a folyamat-

ba, amit elrontottunk az elmúlt 100-150 

évben” –  hangsúlyozta Palkó Zsolt.

A projekt keretében felállítottak egy 

klímasátrat a Földrajzi Múzeum udvarán, 

egy kisebb sátorral pedig vándorolnak 

majd a különféle helyszíneken (iskolák, 

rendezvények) a következő hetekben. 

A programot egy KEHOP-pályázat 

keretéből finanszírozzák, tudtuk meg 

S. Bitskey Kata főépítészi munkatárstól, 

aki elmondta azt is: úgy döntöttek, nem 

egy konferencia keretében, hanem több 

kisebb rendezvénnyel próbálnak köze-

lebb jutni a lakosokhoz, párbeszédet 

folytatva, velük együttműködve, és a jó 

praktikákat megosztva egymás között.

A Földrajzi Múzeum kertjében felállí-

tott sátorban KlímaTudós-vetélkedővel 

várták a gyerekeket. Mi egy nyolcadikos 

csoport munkáját követhettük nyomon: 

a fiatalok kitöltöttek egy kérdőívet, 

amelyben leírhatták, milyen fenntart-

ható közlekedési formákat ismernek, 

mitől lesz a jövőben boldog és elégedett 

Érd város lakója, és milyen területeken 

javítanának a világunkon. Gyakorlati fel-

adatokat is megoldottak a gyerekek: pici 

dobozokba ültethettek, és a komposztá-

lással kapcsolatban is kaptak tanácsokat.

Á. K.

Klímasátor
Hogyan éljünk karbonsemlegesen? Mitől lehet boldog egy 

városlakó? Mi a titka a komposztálásnak? Ezekre a kérdé-

sekre is választ kaphattak a diákok a most kezdődő klíma-

hét vetélkedőjén.

A megmérettetésre, ahogy eddig is, két 

kategóriában (5-6. évfolyam, illetve 7-8. 

évfolyam) jelentkezhettek a 4 fős csapa-

tok. A felkészülés a Tárnoki II. Rákóczi 

Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 

honlapján megtalálható ismeretanyag se-

gítségével valósult meg. A kisebbek kate-

góriájában 37, a nagyobbakéban pedig 64 

személy tevékenységéből kellett készülni. 

A járványhelyzet miatti korlátozások eny-

hítése lehetővé tette, hogy az internetes 

előforduló utáni április 6-i döntő élőben 

valósulhasson meg. A kategóriánként 6-6 

csapat megmérettetésének helyszínét a 

Magyar Nemzeti Múzeum biztosította. Az 

ünnepélyes megnyitó, illetve az ered-

ményhirdetés a múzeum egyik kiállítóter-

mében zajlott. A rendezvény megnyitása 

után a meghívott vendégek közül Rigó 

Katalin, az Érdi Tankerület Központ igaz-

gató asszonya, dr. Lukács László, Tárnok 

Nagyközség polgármestere, Házi Katalin, 

a Magyar Nemzeti Múzeum Kommuniká-

ciós és Közművelődési Igazgatóságának 

főosztályvezetője, illetve Herczog Gábor, 

a Stiefel Iskolaellátó KFT. ügyvezető igaz-

gatója méltatták az eseményt, köszöntöt-

ték a résztvevőket.

Ezután egymás után másfél-másfél 

órában először az 5-6., majd a 7-8. kate-

gória versenyzői mérték össze erejüket. 

Változatos írásbeli és szóbeli kérdéseket 

kellett a csapatoknak megoldaniuk. 

Miközben az egyik kategória verseny-

zett, a másik Érsek Lajos múzeumpeda-

gógus vezetésével tárlatvezetésen vett 

részt, a diákok megismerhették a Magyar 

Nemzeti Múzeum történelmünkről 

őrzött relikviáit, kincseit. A múzeumi séta 

élőmúzeum részlettel is kiegészült. Dr. 

Berta Erika múzeumandragógus segített 

időutazást tenni Eötvös Loránd korában. 

A zsűri feladatát Varga János tudo-

mánytörténeti kutató, illetve dr. Göncziné 

dr. Skaliczky Tímea az Érdi Gárdonyi Géza 

Általános Iskola és Gimnázium tanára 

látta el. A versenyt Pintér Lászlóné és Egri 

Ferenc vezette le.

A verseny első helyezettje 5-6. kate-

góriában a Budapest-Fasori Evangélikus 

Gimnázium, míg 7-8.-ban a Szigetszent-

miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

csapata lett. 

Érdi vonatkozása is van a versenynek: 

az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 

Gimnázium 5-6. kategóriában  szintén be-

jutott az országos döntőbe, III. helyezést 

értek el. Felkészítőjük: Dobosné Nagy 

Andrea tanárnő.

A versenynek még nincs vége, hiszen 

a legjobb eredményt nyújtó első három 

helyezett a Kárpát-medencei döntő kere-

tében fogja összemérni tudását a határon 

túli próbatétel legjobbjaival.

Forrás: Egri Ferenc

Érdi diákok  
a verseny hajrájában
Magyar Feltalálók, Tudósok  
és Felfedezők Verseny
Az idei tanévben negyedik alkalommal hirdették meg a Magyar 

Nemzeti Múzeum, a Romániai Pedagógusok Szövetsége, a Stiefel 

Iskolaellátó KFT., illetve a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai 

Általános Iskola összefogásában az országos méretű csapatver-

senyt, melynek témája neves kutatóink élete és munkássága, mint 

például Bolyai János, Szent-Györgyi Albert, Teleki Sámuel. 

Rajzolt, festett, tervezett, megálmodta és 

megteremtette a BEBE néven világhírűvé 

vált plüss állatbabák kollekciót, melynek 

edukációs figuráit Németországban és 

Svájcban terápiás eszközként, Japánban 

„szívmelengetőnek” használnak.

Fájdalmas leírni, hogy 

az Érden élő és alkotó 

Bajkó Erzsébet játékter-

vező iparművész, akit 

tavaly mutattunk be 

lapunkban, április 13-án 

meghalt. Szerkesztő-

ségünk osztozik férje, 

Békési Róbert, és gyerekei, Békési Ella és 

Eszter fájdalmában. Emlékét mi is meg-

őrizzük, a QR-kód segítségével elevenít-

jük fel a vele készült interjút.

Elhunyt  
Bajkó Erzsébet

M
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Szerényi Gábor azt mondja, a Fundok-

liában nagyon különleges madarakkal 

találkozhatunk, amelyek létezéséről sokan 

nem is tudnak. Ilyen például a gyurgyalag, 

amely valaha költött is ezen a területen. 

Mai napig megvan az a meredek partoldal, 

ahol a fészkeik voltak, amikor a tanösvény 

elkészült. 

„Ez a fal akkor meg is lett bontva, hogy 

visszacsalogassa ezeket a fokozottan 

védett madarakat, mert elhagyták a köl-

tőhelyüket. Az utóbbi 20 évben újra lehet 

őket látni, de még mindig nem költenek 

itt.” Több védett madárfaj is él a területen, 

amelyekkel télen a városban is találkoz-

hatunk, ilyen például a vörösbegy. A 

gyurgyalaggal rokonságban álló, színpom-

pás tollazatú szalakóta érdi létezéséről 

addig nem tudtak, míg elő nem került egy 

sebesült példány. De találkozhatunk a 

Fundoklia-völgyben nagy fülemülével és 

kis fülemülével is.

A tanár úrtól azt is megtudtuk, hogy a 

Fundokliának igazából a rovarvilága érté-

kes, ugyanis nagyon sok fura bogár él itt. 

„Az egyik ilyen a délvidéki poszméh, amely 

mediterrán faj, a globális felmelegedés 

hatására terjeszkedett tovább, és a Fun-

doklia-völgyben megtalálta az életfeltéte-

leit.” Említésre méltó a rablópille, amely 

úgy néz ki, mint egy lepke, de valójában 

repcés szárnyú rovar. Május körül van a 

rajzási ideje, olyankor elég nagy számban 

látható. A nagyszemes boglárkalepke is 

ritka, védett faj. Élnek itt még olyan kicsit 

kommerszebb, de védett fajok, mint a 

kertekbe is berepülő fecskefarkú lepke, és 

találkozhatunk a fűrészlábú szöcskével is, 

mely Közép-Európa legnagyobb rovara, 

akár 18 cm hosszú is lehet. Legszívesebben 

az úgynevezett ájtatos manó nevű rovarra 

vadászik, amit sokan imádkozó sáska-

ként ismernek. Meg kell említeni néhány 

védett pókfajt is, ha szerencsénk van, 

akkor ilyenkor tavasszal összefuthatunk az 

egyébként nem igazán mozgó bikapókkal. 

Elég látványos jószág, mert tűzvörös, és 

a potroha körülbelül akkora, mint a régi 

egyforintos. A másik itt élő pókfélét, a 

szongáriai cselőpókot kicsit később lehet 

majd nagyobb számban megfigyelni, 

főként a löszös részen. 

„Ha a Fundokliának a déli, délnyugati 

részéről megyünk fel, a kiépített lépcső 

mellett láthatunk ötforintos nagyságú 

lukakat, itt laknak ezek a nagy, szürke 

pókok, melyek egyébként ártalmatlanok. 

Persze, kicsit fáj, ha éppen megmarja az 

embert, de semmilyen komoly következ-

ménye nincs.”

Kedvelt kirándulóhely a Beliczay-szi-

get, ahol a hüllők és a kétéltűek közül a 

mocsári teknős, a kockás- és a  vízisikló a 

leggyakoribb.

Madárvilága egész más, mint a Fundok-

lia-völgyé. Ha szerencsénk van, láthatunk 

szürke gémet és nemes kócsagot, melyek 

a Dunához rendszeresen lejárnak zsák-

mányt szerezni, de bejönnek a városba is, 

Szerényi Gábor még a Vörösmarty Mihály 

Gimnázium teniszpályáján is találkozott 

kócsaggal. A szigetnek rendszeres látoga-

tója a réti sas, olykor a kerecsensólyom is 

megjelenik.

Ha a Duna sekély és lehúzódik a víz, 

találhatunk különleges vízicsigát, amilyen 

például a pettyes csiga. Ami Szerényi tanár 

úr szerint különlegessé teszi még a sziget 

élővilágát, az két parányi, 5-6 mm-es, nap-

pal repülő molylepke. Az egyik a magyar 

szitkár, ami azért érdekes, mert egész 

Magyarországon ez az egyetlen terület, 

ahol fennmaradt. Ritka, és emiatt nagyon 

értékessé teszi a helyet a szigeten előfor-

duló nagy tűzlepke is. 

„Ez azért érdekes, mert Európa jelentős 

részén teljesen kipusztult, de Magyaror-

szág nedves területein még élnek állomá-

nyai, és egy kis populáció megtalálható itt, 

a mi szigetünkön is.” 

Érdemes megemlíteni még a védett 

tűzvörös skarlátbogarat, amely az öreg 

nyárfák kérge alatt él.

Szerényi Gábor a Beliczay-szigeten 

folytatott fakivágások kapcsán elmondta, 

hogy a magyar szitkárnak kifejezetten ked-

vez, mert a mocsári kutyatej – amelynek 

a gyökerében fejlődik a lárvája – fényked-

velő, így ilyenkor terjeszkedni tud, és ez 

kedvez a lepkefaj fennmaradásának.

De mi a helyzet az Érden élő őzekkel? 

Szerényi Gábor szerint ők sem reagálnak 

negatívan egy ilyen erdőkivágásra, mert 

szívesen húzódnak be a sövényekbe, 

illetve kijárnak a nyitottabb területekre 

legelni, esetenként még a városba is 

bejönnek. „Ez olyannyira igaz, hogy egy 

szavahihető ismerősöm egyszer a Polgá-

rok Háza környékén találkozott egy őzzel 

éjjel kettőkor.”

Ha már az emlősöknél tartunk, meg kell 

említeni a hódokat, foguk nyomát a sziget 

part menti fáin mindenütt otthagyják.

Megtudtuk, hogy azok a madarak, 

amelyek ehhez a vizes-erdős élőhelyhez 

kötöttek, odébb tudnak húzódni, annál 

is inkább, mert itt van tőlünk egy karnyúj-

tásnyira a Háros-sziget, amely otthont ad 

ezeknek a fajoknak, így az itt élő állatok 

tömeges pusztulásától a fakivágások miatt 

nem kell tartani.

Szabó Réka Nikoletta

A magyar szitkár és társai
A Beliczay-sziget és a Fundoklia-völgy állatvilága
Dr. Szerényi Gábor biológussal, biológia–kémia szakos tanárral, 

a Vörösmarty Mihály Gimnázium korábbi pedagógusával két 

kedvelt kirándulóhely, a Beliczay-sziget és a Fundoklia-völgy 

állatvilágát vettük górcső alá.

Április 19-én csomagolásmen-

tes bolt nyílt Érden, a Balatoni 

út 50. szám alatt. A tulajdo-

nosok maguk is lelkes környe-

zetvédők, így örömmel vágtak 

neki az új kihívásnak.

eith-Árvai Luca, a Tebe Érd bolt 

tulajdonosa elmondta, a csoma-

golásmentes és a hulladékmen-

tes kifejezések ebben az esetben egymás 

szinonimái.

A franchise hálózatnak az érdi már a 

nyolcadik üzlete, vagyis ez a legnagyobb 

hulladékmentes bolthálózat az országban. 

Lucát és férjét tinikora óta foglalkoztatja 

a környezetvédelem, persze fiatalon nem 

azon járt az eszük, hogy egyszer majd lesz 

egy csomagolásmentes boltjuk, de mind-

ketten szívükön viselik a bolygó jövőjét. 

„Elkezdtük szelektíven gyűjteni a 

hulladé kot, aztán a fenntartható életnek 

egyre több területét sajátítottuk el. Nem-

csak a hulladék mennyiségének csökken-

téséért tettünk sokat, hanem az étkezési, 

utazási szokásainkat is megváltoztattuk, 

hiszen ez is nagyon fontos, amikor a kör-

nyezetvédelemről beszélünk.”

Amikor Luca először belépett egy cso-

magolásmentes boltba, egyből magáénak 

érezte. Véletlenül hozta össze őt a sors 

a hálózat vezetőjével, aminek az lett az 

eredménye, hogy tavaly novemberben 

megnyitották első boltjukat Velencén, 

majd most áprilisban a másodikat Érden.

A boltba tehát érdemes saját befőttes-

üvegekkel vagy textilszütyőkkel érkezni, 

amikbe kimérős árut lehet vásárolni. 

„Vannak olyan termékek is, amelyek 

nem vásárolhatók meg csomagolásme-

netesen, mint például a dezodor vagy a 

fogkrém. Viszont a kiürült flakonokat, 

tubusokat a vásárlók visszahozhatják a 

boltba, mi pedig visszajuttatjuk ezeket a 

gyártónak újrafelhasználásra.”  

Lucától azt is megtudtuk, hiába szerzek 

be lebomló műanyag szatyrot, annak volt 

egy előállítási költsége, és az élettartama 

sem olyan hosszú, mint mondjuk egy 

textilszatyoré. Ez utóbbinak az egyszeri 

legyártása ugyan nagyobb terhelést jelent 

a környezetnek, mint a műanyagé, ugyan-

akkor több ezerszer tovább használható, 

mint egyetlen lebomló szatyor. Hasonló a 

helyzet az üveggel is. 

„Az üveg az egyik legjobb csomagoló-

anyag, annak ellenére, hogy az újrahasz-

nosítási energiája jóval jelentősebb, mint 

a műanyagé. Ugyanakkor végtelenszer 

újrahasznosítható, míg a műanyagot mi-

nőségromlás nélkül csak pár alkalommal 

lehet újrahasznosítani.”

Luca a szelektív hulladékgyűjtésről írta 

diplomamunkáját 2015-ben, melynek so-

rán sok-sok interjút és felmérést készített. 

Akkoriban még közel sem volt ennyire evi-

dens, mint ma, hogy szelektíven gyűjtjük 

a hulladékot, de azt látja, hogy ez a jövő. 

Jellemzően fiatalok, illetve kismamák 

vásárolnak náluk.

A csomagolásmentes bolt tulajdonosa 

szerint nem egyszerű a vásárlási szoká-

sok megváltoztatása, és alapvetően a 

hulladék mentes élet sem könnyebb, de 

lehet sokkal olcsóbb. Jó hír, hogy sosem 

késő elkezdeni, szépen lassan ki lehet 

próbálni egy-egy új dolgot, és végül 

észrevesszük, hogy az egyik szokás hozza 

magával a másikat.

A megnyitón egyébként részt vett 

Csőzik László polgármester és Tetlák 

Örs alpolgármester is, aki facebook-be-

jegyzésében hangsúlyozta: „Nemcsak a 

kisvállalkozások sikerének és növekvő 

számának örülünk városunkban, de az 

üzlet koncepciója is különösen kedves a 

fenntarthatóság és a környezettudatos-

ság szempontjából.”

Szabó Réka Nikoletta

Egy lépés  
a fenntarthatóbb 
élet felé
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Amit mit 

csinálunk, 

annak egy 

része iparmű-

vészet, egy 

része önmeg-

valósítás. 

Hogyan viselte, hogy marad a Fidesz kéthar-

mad? Most megint az van, ahogy elénekelte ré-

gen a Hang és fény című dalban: „egy leszedált 

ország tapsolgat a szarnak”?

Amikor ezt írtam, 2001-ben, még voltak illúzióim 

a média működésével kapcsolatosan, de már 

látszottak a kereskedelmi tévézés, majd az online 

közösségi média „eredményei”. 1998 körül kezdő-

dött az a ma is látható törekvés, hogy kiszolgálják 

az emberek zsigeri ösztöneit, agytörzsi alapfunk-

cióik bizsergését – amire mi anno a tanárainktól 

általában azt hallottuk, hogy „nem csinálunk ilyet, 

mégse vagyunk állatok”. Kiderült, hogyha nem is 

vagyunk azok, de egyre műveletlenebbek igen, 

kiszolgáltatva így mindenféle blöffnek, giccsnek, 

egyéb hitványságoknak. Ezt a nemzedékeken át 

tapasztalható hanyatlást a politika nyilván jól tudja 

használni a maga céljaira, hiszen az ebben felnö-

vekvő nemzedékeket a saját véleménybuboré-

kukban tartva könnyű megvezetni. Orbánék nagy 

találmánya, hogy identitást adtak az egyébként 

tényleg sajátos kelet-közép európai létezésformá-

nak. Beemelték a nemzeti karakterbe, „kurucos-

nak”, „zsiványnak” kezdték láttatni a lassan száz 

éve túlélő üzemmódban ügyeskedő késő Kádár-

kori mentalitást.

Eredetileg „vidéki” emberként talán jobban 

érti, hogyan tudott az országban a Fidesz ilyen 

erős gyökereket ereszteni?

Szívemben én mindig vidéki maradok, bár az 

időm nagyobb részét ma már a fővárosban vagy 

a közelében töltöm. Az ismerőseim nagy része 

szintén első generációs fővárosi – akárcsak a 

Fidesz vezérkara: jórészt a vidéki pártelit leszárma-

zottai. Nem lepődtem meg a Fidesz győzelmén, a 

kétharmadon viszont igen, és nem örültem neki, 

mert az senkinek nem jó, ha egy elit kénye-kedve 

szerint uralkodhat 16 éven keresztül. A korlátok 

nélküli hatalom torzítja a személyiséget. Putyin 

is értelmes csávó volt, de 22 éve van hatalmon, 

és mostanra jutott el odáig, hogy tízezrek vére 

tapad a kezéhez. Akik jól érzik magukat az orbá-

nista rendszerben, hát tegyék. Én nem érzem jól 

magam, de megszoktam, hogy ilyen országban 

élek, hogy visszatértek a Kádár-kori portásország 

reflexei és félelmei. Sokszor látni, hogy a helyi ha-

talmasságok még túl is lihegik a megfelelést a NER 

direktíváinak. Ami pedig a „népet” illeti, hát nem 

sikerült  tömegesen eljutni az általános műveltség 

és eligazodási képesség olyan fokáig, hogy a ma-

nipulált információkból kihámozzák a sorok közül 

a lényeget. Az irányt akarják hallani, hogy akkor 

merre kell menni, mondja meg a főnök! Most a 

„felfelé” és az „előre” közül az utóbbit választot-

ták. A felfelé majd a feltámadáskor jön divatba, 

gondolom. Egyre nagyobb tömegek választanak 

hiedelmek, hallomások és félelmek alapján. Mint 

az őskorban. Bár akkor legalább a természeti 

törvények szabálykövetésre tanították az em-

bert, most viszont attól is el akarunk szakadni. 

Sokan azt szeretnék, ha minden szépen le lenne 

betonozva, és nem kéne elviselni, hogy csípnek 

a szúnyogok, és pókok meg egyéb rusnya állatok 

mászkálnak. Ha még a csirkemell is kocka alakú 

lenne, és nem emlékeztetne állatra, amit meg kel-

lett ölni, az lenne csak igazán komfortos. Nagyjá-

ból 2001-ig tartott a barátságos arcú globalizáció, 

addig lehetett néhány évünk abban a hiszemben, 

hogy a világ egyre jobb hely lesz egyre több ember 

számára. Ám a civilizáció hiába hozta el sok helyen 

a középosztály felemelkedését, a fogyasztás élve-

zete egyre kevesebbet nyom a mérleg egyik serpe-

nyőjében, mert a másikat járványok, háborúk, 

politikai vircsaftok húzzák le. Az emberek pedig 

egyre jobban ki vannak szolgáltatva a „főnökök-

nek”, és a legvadabb elméleteket is hatékonyan le 

lehet tolni a torkukon. Magyarországon ma nem 

kevesen elhiszik, hogy az ukránok tulajdonképpen 

saját magukat ölik. 

Eleve esélytelennek érezte a kormányváltás 

lehetőségét?

Mégis miben lehetett bízni? Az ellenzékben is mű-

ködött a kontraszelekció: kevés a váteszi lendület 

és sok a megélhetési bűnöző, akinek nem jutott 

eszébe jobb elfoglaltság a politikánál. Ráadásul 

most össze kellett fogniuk ahhoz, hogy úgy érez-

zék, labdába tudnak rúgni. Ebből totális kommu-

nikációs zűrzavar lett. Jött Márki-Zay Péter, és 

megnyerte az előválasztást – az ellenzék ellen-

zékeként. Utána föl kellett vállalnia az ellenzék 

vállalhatatlan figuráit is, ettől rögtön úgy kezdett 

beszélni, mintha kiherélték volna. Mindeközben 

a Fidesz ki tudja hány száz meg ezer milliárdot 

osztogatott szét, aztán pár hónapra felvásárolta 

az összes felületet, ami még nem volt az övé, és 

ment a karaktergyilkolás. Hogy hazudtak éjjel-nap-

pal? Megszoktuk. Romlottak, cinikusak, gátlástala-

nok? De menő! Akár a gengszter repperek – csak a 

politikusoknak nincs annyi tetkójuk. A vak is látja, 

hogy a mi kutyánk kölykei.

Mennyire veszik el a kedvét a történtek attól, 

hogy dalokat írjon? Hiszen ha régen is a szarnak 

tapsolgattak, meg most is, minek bármit is 

mondani?

Én is eléggé unom ezt a témát, csak hát olyan 

generáció tagja vagyok, amely épp a rendszervál-

táskor vágott neki a felnőttkornak. Egy ideig úgy 

tűnt, jobb viszonyok közt fogom az életet leélni, 

nagyobb szabadságfokkal, mint amilyenbe bele-

születtem. Most inkább úgy tűnik, nagyjából úgy 

fogom befejezni, ahogyan elkezdtem. A különbség 

csak annyi, hogy más ideológiával van leöntve a 

rendszer: az ateista kommunizmust behelyettesí-

tették a politikai kereszténységgel, mindkettő lufi, 

ami szerintem azok számára is nyilvánvaló, akik 

magasba eregetik.

A keserűségéből úgy hallom ki, mégsem tud 

ezekre úgy tekinteni – ahogyan az egyik inter-

júban fogalmazott –, akár a környezeti ténye-

zőkre, vagy mint az aszályra vagy a szélviharra, 

tehát, hogy „hát ez van”?

Minél többet beszélek róla, annál inkább magam 

ogyan érinti, hogy csak nem sikerült eljutni A-ból, ahol minden pocsék, B-be, ahol 
meg ott a mennyország. Ezt kérdeztük Lovasi Andrástól legújabb albumának 
egyik dalára utalva. A B pont utáni vágyakozásaink persze nem csupán politi-
kai természetűek, mindenesetre most sokaknak ez az áthallás szűrődik be, ezzel 

indítottuk tehát közérzeti beszélgetésünket a zenésszel abból az alkalomból, hogy Kiscsillag 
zenekarával fellép az Érdi Pikniken.

H

„Nem érzem jól magam,  
de megszoktam,  
hogy ilyen országban élek”
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alatt vágom a fát. Sokan azt gondolták 

az én műfajom képviselői közt – de 

általában a kulturális és a tudományos 

életben is –, hogy „ha nem pofázok, nem 

ér utol a baj”. Csakhogy legtöbbször 

eljön az a pillanat, amikor egyszer csak a 

falhoz szorulunk, és akkor muszáj meg-

szólalni. A választások előtt sokan kiáll-

tak a tanárok vagy akár a saját civil életük 

normalitása mellett. Most majd megint 

csend lesz, nehogy elmaradjanak a 

fesztiválra, falunapra szóló meghívások. 

Majd mindenki jó pofát vág, és próbálja 

kibekkelni, ahogyan Antal József a Kádár-

rendszert. Nyilván nem fog sikerülni, hi-

szen látjuk a giccskultúra terjedését, akár 

abban is, hogy a rendszer immár nem a 

„magasművésznek” kikiáltott Ákossal 

reklámozta magát, hanem Kis Grofóval. 

Úgy megy egyre lefelé minden, ahogy 

annak idején a kereskedelmi rádiókban, 

hisz az egyre igénytelenebb közönség-

nek alá kell menni. A rövid távra koncent-

ráló politikának nem érdeke emelni az 

igényszintet, javítani egy ország ízlésén, 

kulturális attitűdjein. Engem legjobban 

az zavar, hogy sokan egyáltalán nem 

akarják érteni maguk körül a világot, és a 

legegyszerűbb gyermeki kérdéseket sem 

teszik föl.

Úgy tűnik, azért mégsem tart merev 

politikai határvonalakat: meglepően 

pozitívan nyilatkozott például az új 

„kultúrstratéga”, Demeter Szilárd 

zenei törekvéseiről. Hisz abban, hogy 

állhat valaki egy kulturálisan – mond-

juk úgy – problémás oldalon, kezében 

tartva a kultúra támogatásának mono-

póliumát, és akarhat közben jót? 

Demeter Szilárd olyan programmal állt 

elő, amit a mi szakmánk dolgozott ki évek 

alatt, és kapott a megvalósítására egy 

csomó pénzt. Erre azt mondom, hogy 

hát nem a legszimpatikusabb társaságból 

jött ugyan, de lássuk, mit akar. Amikor 

Ángyán József lett a mezőgazdasági 

államtitkár, örültem, mert nagyszerű 

elképzeléseket olvastam tőle az agrárgaz-

daságról. Orbán támogatta is, egészen 

addig, amíg a NER-földbirtokosok útjába 

nem került. Onnantól félreállították. Itt 

annyiból más a helyzet, hogy a popzené-

nek nincs ekkora gazdasági súlya, nem 

ezen múlik a magyar vidék jövője, itt nem 

tolonganak az oligarchák, hogy beke-

belezzék. A lényeges infrastrukturális 

elemeit már elfoglalták 2012–16 között. 

Nekik ez bokréta a kalapjukon.

Egyébként hová megy, és hová nem 

megy el koncertezni?

Nehéz kérdés volt anno, hogy hol húzzuk 

meg a határt. Elmegyünk-e a Volt Fesz-

tiválra, amit százmilliókkal támogat a 

NER, és két koncert között régi Orbán-

beszédet játszanak be videón, de nem 

megyünk el Tusványosra, ami az itthoni 

közvélemény szemében maga a narancs-

orgia, viszont ilyesmi nem történik? 

Szóval, ha valaki nagyon következetesen 

underground és ellenzéki, az két hónap 

alatt 50 fős pincékben fogja találni ma-

gát. Elmegyek mindenhová, ahol normális 

körülmények között elmondhatom a 

saját mondókámat, ahol nem húznak föl 

mögém olyan molinót, és nem vetítenek 

ki olyan üzenet, amivel nem tudok azo-

nosulni. De állami rendezvényekre már 

kb. 20 éve nem megyünk, és oda se, ahol 

meg akarják mondani, milyen számokat 

játszhatunk.

Volt ilyen?

Persze, előfordult. Most nemrég is azt 

mondták egy budai helyszínen, hogy nem 

léphetek föl a saját műsorommal, csak 

közreműködőként – tehát például a Bu-

dapest Bárral –, mert politikai tartalmakat 

jelenítek meg a színpadon. Ami egyéb-

ként nem igaz.

A Grand Hotel Halmahera című új 

albumán azért felbukkannak Mészáros 

Lőrincek meg Borkaik...

Talán tabu kimondani ezeket a neveket? 

Nem minősítettem én őket.

A két szekértábor egyikének biztosan 

nem tetszik. Nyilván a rajongói közt 

vannak ilyenek is, meg olyanok is?

Voltak. Azért én is találkozom olyan 

hangokkal, hogy „hát igen, a zenéden 

nőttem föl, de most már te ilyen meg 

olyan lettél”. A politika alapvetően a 

közügyekről szól, vagyis a köz ügyeiről. 

A politika nem egy elit privilégiuma, 

bárki belepofázhat. Én nem is próbáltam 

csendben maradni, tehát nyilván behúz-

tak az „ellenség” kategóriába. Vannak 

az én szakmámban is, akik kizárólag a 

szeretetről és a környezetvédelemről 

nyilvánítanak véleményt, mint a szépség-

királynők, mert tudják, hogy azzal lehet 

maximalizálni a nézőszámot, ha minél 

kevesebb embert haragítanak magukra. 

Azt mondta korábban, ahogy öregszik, 

hajlamos a saját feje után menni – 

talán ennek jele a Grand Hotel Halma-

hera? Ezen kívül rocksztárkodik is, ott 

van a Budapest Bár, illetve penget régi 

húrokat is a Kispállal való összeboru-

lással. Ez mind szívesen vállalt szerep, 

vagy ezek egy része a közönségnek 

tett gesztus?

Azt, hogy éppen milyen zászló alatt hajó-

zik az ember, végül is majdnem mindegy. 

Hajózni szükséges. Amit mit csinálunk, 

annak egy része iparművészet, egy része 

önmegvalósítás. A népzenészek úgy 

mondják: „játszunk, mert megfogadtak 

bennünket”. Lehet, hogy aznap nincs 

kedvem épp azt a dalt elénekelni, de mi-

vel tudom, hogy az emberek szeretnék, 

eléneklem. Már csak a körülmények sem 

engednék, hogy úgy tekintsek magamra, 

mint „nagy független” művészre. Ezért 

azt mondom: itt élek, ezen a féltekén, és 

az szerez nekem örömet, ha az emberek 

jól érzik magukat a koncertjeimen. Ami 

a Grand Hotelt illeti, talán el sem készül 

– vagy nem így –, ha nincs a Covid. Volt 

két ilyen évünk, ráértem. Nálam nincsen 

ilyen, hogy van, amit szívesen csinálok, 

mást meg nem, és a nem szívesen csinált 

dolgokkal sikeresebb vagyok. Ugyan-

olyan jó szívvel vagyok jelen a Kiscsillag-

ban, a szólólemezemen és a Budapest 

Bárral vagy mondjuk a Csík zenekarral 

egy színpadon.

Együtt öregszik önnel a közönsége?

Ez helyszíntől, időponttól és sok egyéb 

dologtól függ. Sokáig az volt, hogy mi 

öregedtünk, a közönség meg fiatalo-

dott, új és új generációk jelentek meg a 

koncertjeinken. Mondjuk, míg rendszere-

sen játszotta a dalainkat a Petőfi Rádió. 

Azóta, hogy ez nincs, a népszerűségünk 

stagnál, Covid idején csökken. A mostani 

fiatalok nagy részének nem vagyunk tren-

dik, de szerintem ez helyénvaló, nagyobb 

baj lenne, ha nem jönnének a fiatal elő-

adók, de szerencsére jönnek, és tényleg 

jók is jönnek. A mi követőink meg inkább 

a mainstream kultúrán kívüli forrásokból 

kerülnek ki.

Nem lepi meg, hogy a Budapest Bár 

rajongói közt milyen sok a fiatal?

Nem, hiszen ahogy annak idején mi 

felfedeztük, hogy ezek jó dalok – mi-

közben abban a kulturális közegben, 

amelyben mozogtunk, ciki volt operett 

és vidéki haknikultúrára hajazó dolgokat 

hallgatni –, úgy kiderült, hogy kiállták 

az idők próbáját, és fontos darabjai 

a magyar dalkultúrának. Amikor Kiss 

Tibivel, Szűcs Krisztiánnal csináltunk még 

a Bár előtt közös heppeningeket, ahol 

ezeket játszottuk, az jó mulatságnak, 

kirándulásnak, poénnak tűnt. Így amikor 

megkeresett minket Gáncs Andrea a 

Budapest Bár ötletével, nyitott kapukra 

talált. Aztán kiderült, hogy ez nem csak 

egy lemez lesz. A sikeres dolgok ilyenek, 

hogy benne van valami a levegőben, és 

egyszer csak valaki veszi a bátorságot, és 

nekiáll formába önteni.

Fogunk hallani a szólólemezéről is az 

Érdi Pikniken?

Nem, hiszen Kiscsillag-koncert lesz.

Mihalicz Csilla
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A 2003-as születésű, elsősorban 

belső posztokon bevethető Ge-

rencsér 2014 óta játszik Győrben, 

ahol a korosztályos csapatokat 

végigjárva januárban előbb a 

Metz ellen a Bajnokok Ligájában 

góllal mutatkozott be, majd nem 

sokkal később a Dunaújváros 

ellen az NB I-ben két góllal hálálta 

meg Ambros Martín vezetőedző 

bizalmát. Az idei szezonban 

az U19-es csapatban a felnőtt 

másodosztályban 19 meccsen 65 

gólt, az ifjúsági első osztályban 

ugyanennyi meccsen 51 gólt 

szerzett.

„Nagyon örültem annak, hogy 

Érdre szerződhetek. Sokat nem 

kellett gondolkoznom rajta, 

hiszen ez nagyon jó lehetőség 

számomra, és mindig is szeret-

tem volna az első osztályban 

játszani. Az a célom, hogy 

bebizonyítsam, itt a helyem, és a 

csapatnak a legtöbb segítséget 

adjam. Nagyon sok munka vár 

még rám, de minden erőmmel 

azon leszek, hogy meghatározó 

tagja legyek az Érdnek. Várom a 

közös munkát, de addig is a saját 

feladatomra koncentrálok” – nyi-

latkozta Gerencsér Fanni az ÉRD 

honlapján.

Horváth Rolandékra a váloga-

tott szünet után fontos mérkőzé-

sek várnak, hiszen május 7-én, 18 

órától a Kisvárdát fogadják, majd 

15-én, 15 órától a Szombathelyi 

KKA vendégeként lépnek pályá-

ra, a szezont pedig május 21-én, 

18 órától a Budaörs elleni hazai 

mérkőzéssel zárják.

Domonkos Bálint

Újabb igazolás  
az ÉRD-nél

Ezúttal a cserekapus Kondor Ta-

másra betegség, Hunya Krisztián-

ra pedig sárga lapos eltiltás miatt 

nem számíthatott Limperger 

Zsolt, az Érdi VSE vezetőedzője 

az Andráshida vendégeként.

A már biztos kieső zalaiak 

kifejezetten bátran kezdték a 

mérkőzést, hiszen Szabó Martin 

rögtön két lövéssel vétette észre 

magát, de az érdiek is aktívak 

voltak és az első percekben Gera 

Dávid és Bartos Norbert révén 

veszélyeztettek.

Bár a kifejezetten kiegyenlített 

első félidőben mindkét csapat-

nak megvoltak a lehetőségei, 

az érdiek tudták megszerezni a 

vezetést, amikor a játékrész hosz-

szabbításában egy kiugratásnál 

Németh Gábor Vincét buktatták 

a hazaiak a tizenhatoson belül, 

majd a megítélt büntetőt Koós 

Gábor védhetetlenül lőtte a kapu 

jobb oldalába (0–1).

Az érdiek a fordulás után szó 

szerint ott folytatták, ahol abba-

hagyták, amikor Szabó Richárd 

jobboldali beadását a röviden 

érkező Bartos Norbert juttatta a 

kapuba (0–2).

Ezután sem álltak le az érdiek, 

akik saját kapujához szegezték az 

egyre inkább hitehagyott hazaia-

kat. Ezt kihasználva a 73. percben 

tovább növelték előnyüket a Pest 

megyeiek, amikor Bartos jobbol-

dali beadását a csereként beálló 

Kürti Zsolt passzolta az üresen 

tátongó kapuba (0–3). Sőt, 

újabb bő tíz perccel és számos 

érdi helyzettel később Bartos 

másodszor is betalált, amikor 

egy kis szöglet után Kürti passzát 

váltotta gólra (0–4).

Ezután ugyan egy előreívelt 

labdát Szinay Bendegúz révén 

bár kihasznált az Andráshida, ez 

csak szépítésre volt elég és az 

Érdi VSE végül magabiztos, 4–1-es 

idegenbeli győzelmet aratott.

„Az alapvető célunkat elértük, 

megszereztük a három pontot. 

Helyenként – főleg a második 

félidőben – voltak jó pillanataink. 

Az első félidő kissé kapkodósra 

sikerült, de jókor jött az első két 

gól, az első félidő végén és a 

második elején. A legfontosabb, 

hogy három ponttal távozunk” – 

fogalmazott Limperger Zsolt, az 

Érdi VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb május 

1-én lép pályára, amikor 17 órától 

a Kaposvári Rákóczi FC-vel vív 

rangadót az Ercsi úti Sporttele-

pen.

Domonkos Bálint

Simán nyertünk 
Andráshidán
Könnyed, 4–1-es győzelmet aratott az NB III Nyu-

gati csoportjából már biztosan kieső TARR And-

ráshida SC vendégeként az Érdi VSE.

A Debrecenből érkező kapus, Csapó Kyra után 

újabb igazolást jelentett be a női kézilabda NB I-

ben a bent maradásért harcoló ÉRD, amely a Győri 

Audi ETO KC utánpótlásából igazolta le a 19 esz-

tendős Gerencsér Fannit.
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Dömötör-Mátrai Beáta együtte-

se a szezonzáró mérkőzésen a 

kilenc meccs után is pont nélkül 

álló Zalaegerszegi TE RK vendé-

geként lépett pályára.

A két győzelemmel és hét 

vereséggel rendelkező érdiek 

remekül kezdtek, és az első 

szettet mindössze tizenhét perc 

alatt nyerték meg 25:13-ra. A 

viszonylag szoros, huszonkét 

percig tartó második játszmában 

is a vendég érdiek koncentráltak 

jobban, és 25:19-es részsikerrel a 

győzelemhez is közel kerültek. 

Ezt végül magabiztos harmadik 

felvonással érték el Kőhalmi Zsó-

fiáék, akik ezúttal tizennyolc perc 

alatt hozták a játékrészt 25:13-ra, 

és 3:0-s idegenbeli győzelmet 

arattak.

A Delta RSE Érd így három 

győzelemmel és hét vereséggel 

a negyedik helyen zárta a női 

röplabda NB II alsóházi rájátszá-

sát azok után, hogy a szezont 

megelőzően az együttes játé-

kosállománya teljes egészében 

lecserélődött az előző idényhez 

képest,  és számos utánpót-

láskorú tehetség mellett más 

csapatoktól érkeztek rutinosabb 

játékosok a csapatba.

Domonkos Bálint

Győzelemmel zárta 
a szezont a Delta
Ragyogó teljesítménnyel, és a második szettet 

leszámítva magabiztos 3:0-s idegenbeli győzelem-

mel zárta a női röplabda NB II 2021/22-es idényét a 

Delta RSE Érd, és ezzel a ZTE Röplabda Klub ven-

dégeként elért sikerrel a negyedik helyen végzett 

a Nyugati csoport alsóházi rájátszásában.
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Tisztelt Közgyűlés!

A 2020. december és 2021. november közötti időszakban történ-
tekről szeretném tájékoztatni a Közgyűlést és a választókörzetem 
lakóit.

Az első (tanuló) év tapasztalatait, ismereteit, lehetőségeit felhasz-
nálva kezdtem neki, töretlen lelkesedéssel, a képviselői lét máso-
dik évének. A korábbi megbízatásaim továbbra is sok feladatot 
jelentettek. 

Ennek megfelelően a Közgyűlésben vezetője vagyok a Közne-
velési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságnak, tagja vagyok a Sport 
Bizottságnak és a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. Az 
elmúlt időszakban ismét dolgozni kezdett városunkban a Kábító-
szerügyi Tanács, aminek tagja lettem.

Továbbra is vezetője vagyok a Demokratikus Koalíció Pest 1. sz. választókerületben (Érd, 
Diósd, Törökbálint, Sóskút, Pusztazámor) annak a pártnak, amely az ellenzéki összefogás 
meghatározó része, amely párt jelöltje a választókerületi választást megnyerte.

A vírushelyzet szabályozását figyelembe véve, folyamatos intenzitással zajlott a képviselői 
munka szerintem legfontosabb része, az állandó kapcsolattartás a választókerületem lakói-
val. A változó helyzet miatt ez a kapcsolattartás legtöbbször a személyes, általam tett láto-
gatással történt. A képviselői fogadóóra (minden hétfő 15–18 óra) visszaszorult, mindössze 8 
alkalommal valósult meg. Helyszíne a Polgárok Háza vagy az Emma utca 2. szám alatti kam-
pányiroda volt. Sokkal gyakoribbá vált viszont az akár azonnali vagy 24 órán belüli személyes 
találkozások rendszere, melyekre 31 alkalommal, leginkább a problémát okozó helyszíneken 
került sor. Ezeken a megbeszéléseken elsősorban az adott közvetlen hely problémáit lehetett 
megbeszélni, fényképeket készíteni, akár azonnali intézkedést kezdeményezni.

Természetesen figyelembe kellett venni a lehetőségeket, a hivatal működésének korlátait, 
de a Városüzemeltetés és az Érdi Közterület Fenntartó, ha nem is mindig azonnal, de megol-
dotta (próbálta megoldani) a problémát. 

Bár volt, aki nem tartotta járható útnak, de néhányszor az is megtörtént, hogy a képviselő 
fogta a fűnyíróját, fűrészét, kerti szerszámát, és hosszabb-rövidebb munkával, barátságos 
beszélgetés mellett, elvégezte azt a munkát, amelyre az ott lakó, többnyire idős ember már 
nem volt képes.

Ha a vártnál lassabban, de megindult néhány esetben a szomszédok segítő munkája, egy-
más támogatása. Ennek sokkal intenzívebbé kellene válnia, de a helyzet ezen a téren javult.

Persze vannak még, nem is kevesen, akik ragaszkodnak az „Az én házam, az én váram!” 
állásponthoz, de egyre többen mozdultak meg, amikor segítség kellett.

Folytattam a támogató, segítő együttműködést a Szikra Tehetséggondozó Egyesület, a 
Tündérpakk Alapítvány, a Hajlék Alapítvány és az Életfa Csoport tevékenységével, lehetősé-
geikkel.

Részt vettem a Tárnokon rendezett Tolerancia nap rendezvényen.
Bár megfogadtam, hogy a 2020. évi beszámolóból szó szerint semmit nem veszek át a 

következő gondolatok ismerősek lehetnek a tavalyi év beszámolóját is olvasóknak.
„Kiemelt fontosságúnak tartom Érd kulturális életét, közművelődési lehetőségeit. A város 

rendelkezésére álló kulturális lehetőségek nagyon messze vannak egy több mint 75 ezres, 
megyei jogú város igényeitől. Meggyőződésem, hogy Érdnek szüksége van egy sokkal pezs-
gőbb, sokrétűbb kulturális életre. Érdnek színházat, önálló színtársulattal rendelkező színhá-
zat szeretnék! Parti Nagy Lajossal szólva: »Nélküle lehet élni. Csak érdemes-e?«

Az ezzel összefüggő folyamatos tárgyalások, lehetőségkeresések, szponzorok felkutatása 
végigkísérték az elmúlt 10 hónapot.”

Nos az érdi kulturális élet, amit kiemelt fontosságúnak érzek, sajnos nem sokat változott. 
Vannak szereplők, a kultúrát alapvetőnek tartó személyek, csoportok, akik igyekeznek a 
lehető legtöbbet megtenni a városért. Ki kell emelni a Magyar Földrajzi Múzeum, a Poly-Art 
munkáját, a városban működő énekkarok, könyvszeretők tevékenységét. Őket folyamatosan 
támogattam, és továbbra is támogatom.

Érd városa, javaslatomra, alapítóként csatlakozott a Könyvkerék Egyesülethez, melynek 
többek között az egyik célja, hogy Érd városát a könyvek fővárosává tegye. Ehhez a város, a 
Kulturális Bizottság igyekszik a feltételeket megteremteni.

Az egyik első lépés, hogy az újonnan átadott, a választókerületemben lévő szociális ott-
honban elkezdtük a könyvtár létrehozását, egy olyan helyiség kialakítását, amely biztosítja az 
ott élők szórakozását, tanulását.

„Hivatalból”, de saját örömömre is részt vettem olyan eseményeken, amelyek kapcsolód-
nak a választókerülethez, Érdhez, a közösséghez. Rendszeres látogatója voltam a Czabai-
kert eseményeinek, a Poly-Art rendezvényeinek, az iskolai rendezvényeknek, szalagavatók-
nak. Az Érdi Galéria megnyitói, a Magyar Földrajzi Múzeum rendezvényei mellett gyakori 
vendége vagyok a Simonpusztán tartott rendezvényeknek, például az Érdi vágtának. 

Bár nem a választókerületem része, nagyon fontosnak tartom Érd öröksége, idegenforgal-
ma, jövője szempontjából a múlt ápolását, a Kutyavár megóvását, fejlesztését. Ide tartozik a 
kastélydomb megújításának terve. Ezeknek a céloknak a megvalósulását mindenhol támoga-
tom, több rendezvényt is szerveztünk a Kutyavárhoz, a (volt) kastélyhoz.

Sajnos, változatlanul állandó feladataim között van az önkormányzati dolgozók Covid-szű-
rése, ami folyamatosan, immár több mint egy éve zajlik.

Finiséhez érkezett az Érd városában kihelyezendő, nyilvános defibrillátorok ügye. A város 
javaslatomra két defibrillátort vásárolt, amelyek az ötös választókerületben kerülnek elhelye-
zésre, az Érdliget vasútállomásnál és a Városháza okmányiroda felőli részén. Terveim között 
szerepel, hogy minden érdeklődőt, segíteni akarót kiképzek az újraélesztés alapjaira.

Befejeződött a Homoród utca felújítása, ami példát adott arra, hogy kitartó lakossági ösz-
szefogással, lehet eredményt elérni, a város szűkös anyagi lehetőségei ellenére is.

Hivatalból, mint a város tulajdonosi képviselője vettem részt a Béke tér több épületének is 
a lakógyűlésén.

A Béke tér, a lakótelep számtalan feladatot és kihívást támasztott. Azzal kezdve, hogy 
a nagyon fontosnak tartott nyilvános illemhely megvalósításának ügye nem nagyon tudott 
előrébb jutni. Ezen a terven továbbra is dolgozunk.

A lakótelepi fák gallyazása, ritkítása komoly szervezőmunka révén végül sikeresen megva-
lósult. A zöldhulladék elszállítása a lakótelepről folyamatos volt, de még mindig vannak ezzel 
kapcsolatban feladatok. A parkolás a központ súlyos kérdése, remélhetőleg az Érd felső 
vasútállomásnál megvalósuló parkolóház a gondokat enyhíteni fogja.

Mivel az Érdi Újság terjesztése nem igazán optimális, ezért hetente 80-100 darab újságot 
személyesen hordok ki. A Szalajka, Sebes, Sajó, Tó stb utcákban lakóknak igyekszem újsá-
got vinni, és amennyire lehet, közben beszélgetni.

Nagyon sok helyen igénylik a forgalomlassítást, a fekvőrendőrt. Ezek telepítése összetett 
feladat, de megindult. Nehezebb a helyzet ott, ahol az egyirányúsításban látják a lakók a 
forgalomszabályozás lehetőségét, mint a Sajó, Sebes utca találkozásánál. Ilyenkor a képvi-
selő forgalmat számlál, fényképeket készít, egyeztető tárgyalásokat folytat, kérvényez, de ez 
bizony nem gyors folyamat.

Végigkísérte a 2021-es évet a fakivágások, ritkítások kérdése. A közterületen lévő, de az 5 
méteres határon belül ültetett fák sok panaszt, problémát okoztak. A Duna utcában, Talabor 
utcában, Olt, Tárna, Séd utcákban kellett eljárni köztéri fák miatt. Tudomásul kell venni, hogy 
a zöldterület, a fák Érd nagyon nagy értékei, és csak szigorú szabályok szerint lehet kivágni 
őket.

Megkezdtem az Európa sétány felújításának előkészítését. Az Érd központi részén lévő sé-
tányról, az előválasztás kapcsán, kiderült, hogy az érdiek 80%-a nem tudja, hogy hol van. Az 
Érdre vasúttal érkezők többségének első benyomása a városról az Európa sétányon keresz-
tül történik. Ez a rövid útszakasz méltatlan a városhoz, ezért tavasszal felújításokat tervezek. 
A köztéri lámpák, szeméttárolók, padok javítása, festése már eredmény lesz. 

A választókerületemben élő emberek problémáinak, kéréseinek megoldása, a teljesség 
igénye nélkül:

Aba utca, útfelújítása, Homoród utca, útfelújítás, szintbehozás, Séd utca, fakivágás,
Tárna utca, fakivágás, Béke tér, gallyazás, ritkítás, Talabor utca, fakivágás, Duna utca, 

fakivágás, Budai út, fűkaszálás, Poprád utca, szemét szállítás, Duna utca, zebra telepítés 
előkészítése

Ajtony utca, Berezna utca, Zsitva utca, Sebes utca, Ondava utca, Ágoston utca, Szalajka 
utca, lakossági bejelentések (környezetszennyezés, szemétszállítás, zöldhulladék, szomszéd-
vita, kátyúzás stb.).

Ezúton is szeretném megköszönni a frakciótársaimnak, hogy munkájukkal segítették a 
város, a választókerületek életét. Köszönöm a Humán Iroda dolgozóinak, hogy segítették a 
munkámat. Köszönöm a Városháza minden kedves dolgozójának a segítséget! 

Köszönet a Városüzemeltetésnek, az ÉKFI-nek, a katasztrófa-védelemnek, az egészség-
ügynek. Köszönöm mindenkinek, aki a saját egyéni érdekein felülemelkedve fontosnak tar-
totta a közösség érdekeit. Akik odafigyeltek, szóltak mások miatt is. Akik jobbító szándékkal 
tettek magukért, az utcájukért, a kerületükért, a városért. 

Köszönöm Sz. Jánosnak az ötös választókerület lakójának a néha kemény, karcos, sajátos 
észrevételeit, mert a városért teszi.

Érd, 2021. december 7.
Gregus László

BESZÁMOLNAK AZ ÉRDI KÉPVISELŐK
Az érdi képviselők 2021-ben sem tétlenkedtek. Hogy egészen pontosan 
ki mit tett le tavaly a közös asztalra, arról a törvény szerint részletes 
beszámolót kell benyújtaniuk a Közgyűlésnek. Hétről hétre közöljük 
ezeket a szövegeket. A sort Gregus László (Szövetség Érdért), az 5. 
választókerület képviselője folytatja.

Kijelenthetjük, a baseball nem 

tartozik Magyarország leg-

népszerűbb sportágai közé, 

ennek ellenére a 2000-es évek 

elején az Egyesült Államokból 

Magyarországra költöző Terry 

Lingenhoel nem riadt vissza 

attól, hogy meghirdesse Érd 

első baseballtoborzóját. Akkor, 

2002-ben hatvanan próbálták 

ki a magyarországi gyökerekkel 

nem rendelkező sportágat, s 

bár az első három évben nem 

nyert a csapat, a bázis folyama-

tosan gyarapodott. Az Ercsi úti 

Sporttelepről Ófaluba, a Mecset 

utcába költöző klub remek ott-

hont varázsolt magának, hiszen 

két pályája mellett 2020-ban 

készült el a fedett, Lee Ivy nevét 

viselő csarnok, melynek köszön-

hetően télen sem kell leállnia az 

edzésekkel. Emellett az érdiek 

az idei szezonban öt csapatot 

indítottak a különböző bajnoksá-

gokban, melyek közül az NB I-es 

bajnokságban szereplő felnőtt 

férfi csapat, az Aeros a szlovák 

Apollon Bratislava elleni két 

Interliga mérkőzéssel ünnepelt, 

de az U12-es csapat, az Indians, 

aztán az Érd Wildcats NB I-es női 

softballcsapata és az U15-ösök, 

a Giants is pályára lépett a hétvé-

gén, melynek záróakkordjaként 

a klub régi játékosai és a szülők 

játszottak egy jó hangulatú 

találkozót.

„Azt gondolom, hogy Érd 

Magyarországon az a város, ahol 

a leginkább érdemes basebal-

lozni” – fogalmazott ünnepi 

beszédében a klub főtitkára, 

Illés Péter, utalva rá, hogy a klub 

hazai mércével mérve jelentős 

múlttal rendelkezik. „Kevesen 

gondolták volna, hogy az ország 

egyik, ha nem a legnagyobb 

baseballegyesülete növi ki magát 

Érden. Nyilván az első próbálko-

zások körülményei össze sem 

hasonlíthatóak a maiakkal, de a 

lelkesedés hajtotta a társaságot, 

és mostanra már nagyon rangos 

nemzetközi mérkőzéseket is tu-

dunk játszani. Mindezt úgy értük 

el, hogy a baseball nem tartozik a 

kiemelten támogatott sportágak 

közé, így elsősorban a közössé-

günk támogatásának köszönhe-

tően és az emberek összefogása 

és akarata által hozták létre” – 

tette hozzá Illés Péter. 

Az Érdi Baseball és Softball 

Club egyébként folyamatosan 

várja a sportág iránt érdeklő-

dőket a Mecset utcai pályán, 

júniusban és júliusban pedig az 

U10-es, az U13-as és az U17-es kor-

osztályoknak, valamint a softbal-

losoknak is tart tábort.

Domonkos Bálint

„Érden a leginkább  
érdemes baseballozni”
Hat hazai mérkőzéssel és a köréjük szervezett 

programokkal ünnepelte fennállása huszadik évfor-

dulóját az Érdi Baseball és Softball Club, melynek 

mindegyik csapata pályára lépett, bizonyítva azt is, 

hogy jelentős bázissal rendelkezik az egyesület.
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APRÓHIRDETÉS
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz 

megyek! Hívjon bizalommal!  

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

ALBÉRLET

ÉRD ÓFALUBAN MÁSFÉL SZOBÁS, 

40 M
2
-ES összkomfortos, bútorozat-

lan, önálló órákkal, cirkó fűtéssel, jó 

közlekedéssel lakás kiadó 2 fő részére. 

Tel.: +36/30 200 2073 111/2/2022)

ÉRDEN TETŐTÉRI KÜLÖN BEJÁRA-

TÚ bútorozott szoba 1 főnek kiadó. 

Közös konyha- és fürdőhasználattal. 

45.000 Ft+ rezsi, 1 havi kaució szüksé-

ges. Tel.: 06/70 409 3869 112/2022)

SZOLGÁLTATÁS

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 

HÁZHOZ MEGYEK.  

Tel: 06/30 200-6008 114/2022)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 

ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, javítást, 

felújítást, tetőtér-beépítést, előtető-

garázs készítést vállalok kimagasló 

minőségben. Tel.: 06/30 563 5544 

 47/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

EGYÉB

ELTARTÁSI ILLETVE ÉLETJÁRADÉKI 

szerződést kötnék idős személlyel.  

Tel.: 06/20 932 0983 111/2022)

LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, 

pince, padlás ürítése, rakodással, kihor-

dással. Hulladékszállítási engedéllyel 

rendelkezünk. Tel.: 06/30 703 0518

 106/2022)

PENGŐT, KORONÁT, FORINTOT Pa-

pír-, fémgyűjteményt 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)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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

Muppi

Barátságos, nagyra nőtt kan kutyus, 2 

év körüli, ivartalanított, embercentrikus, 

játékos, mozgásigényes. Kiskora óta él 

a menhelyen, a többi kutyával általában 

jól kijön.

Johnnyka

Kedves, vidám, 1,5 év körüli, közepes 

termetű, ivartalanított kan kutyus. 

Azonosító nélküli talált kutyaként került 

a menhelyre. Kertes házba költözne 

szívesen.
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)

GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS,  
műgyűjtőnő, legmagasabb áron, kész-
pénzért vásárol festményeket, aranya-
kat, ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat,  

üvegtárgyakat, pénzérméket,  
Herendiket, hagyatékot, gyűjteményeket.  

Kiszállás díjtalan.  
Üzlet telefon: 06-30/400-3645  
e-mail: zsolnay08@gmail.com
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

mikrofonnál
20.00 Jazzpresszó ism.

KEDD
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 dzsesszmaga-

zinja
20.00 Hetedhét  

– Juhász Árpád műsora

SZERDA
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3 

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

magazinja Ölvedi Rékával és 
Zsuffa Péterrel

19.00 Jövőnéző 
20.00 Rockbarlang Gidófalvi 

Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

magazinja Kovács Gellérttel és 
Urbán Szabolccsal

20.00 Apád-anyád ism.

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér
 Az Érd FM 101.3  

új ÉLŐ reggeli műsora
 Ba-Nyilas Hajnalkával  

és Urbán Szabolccsal 
 Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

101.3 sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel
21:00  Filmszerész ism. 

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

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

Május 2. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND
  – 266 MATZON ÁKOS GONDOLATOK  

A KÖNYVTÁRBÓL
10:00 7 nap
10:20 Érdi történetek
10:45 Érdi Jazz fesztivál  2021 SOSO 

QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:05 Párbeszéd
12:35 Érdi történetek 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:15 Sztárportré 348. rész
14:05 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, 
 könyvbemutató  

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

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

Május 3. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Exopop
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 
 2021 SOSO QUARTET
12:55 Egy nap a világ – Telaviv
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd7
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:10 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport: 
 Érdi VSE- KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
 dokumentumfilm, Rendező: Surányi Judit
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 4. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Ed Philips
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

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

fideszes, sőt, a baloldaliság áll hozzám 
közel

 22:15 Kézilabda  2021-2022. 
 Női NBI  Érd-Vasas SC
  0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 5. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv - Ed Philips
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Ed Philips
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
 - Hanna kert különkiadás 1.rész.
17:00 Turnébusz tv-  Ed Philips
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
19:15 Negyedik negyed
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010), 
 dokumentumfilm, R.: Kőszegi Edit
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda   2021-2022. 
 Női NBI    Érd-Vasas SC
22:50 Film-A film (2000), 
 magyar filmdráma R.: Surányi András
0:30 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 6. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR Szigetszent-

miklós Városi Galéria 
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz Fesztivál 
 2021-DRESCH QUARTET
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:05 Mondjuk a magunkét
14:20 Labdarúgás 2021-2022.
 NB III, Nyugati csoport:
 Érdi VSE- KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed

20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15  Film – A kajakozásban nőttem 

fel portréfilm, R.: Babiczky László  
21:15 Partizán tv – Mucsi Zoltán: Nincs 

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

Április 30. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató 
 a Magyar Földrajzi Múzeumban
12:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
12:15 Mondjuk a magunkét
12:20 Playoff - sportmagazin
14:00 Hírek
14:30 Ki-beszélt
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 Szigetszentmiklós Városi Galéria 
 16:00 Hírek     
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 A Református egyház- és 
 a Római katolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:30 Mondjuk a magunkét
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin
19:50 7 nap
20:10 Playoff - sportmagazin
20:25  Film – Eötvös Péter 75, (2020), 
 dokumentumfilm r.: Surányi András
22:10 7 nap
23:00 Film - Erózió, (1991), 
 dokumentumfilm , r.: Surányi András
00:00 7 nap

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

- Vesmás Péter portré, (2019), dokumen-
tumfilm, rendező: Babiczky László 

23:20 7 nap
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

KÖNYVAJÁNLÓ
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Zengő ércek

Zengő ércek címmel jelent meg a közel-

múltban az érdi keresztény költészet an-

tológiája Habos László író-költő szerkesz-

tésében. A kötetet a Parkvárosi Közösségi 

Házban a Magyar Költészet Napja alkalmá-

ból mutatták be. A könyv megszületését 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

támogatta. Szűcs Gábor alpolgármester az 

esemény megnyitóján hangsúlyozta, hogy 

a kötettel a város kulturális élete gazdago-

dott. A mű a Poly-Art 

Alapítvány gondo-

zásában jelent meg, 

Somfai István felel a 

kiadásért. A borítót 

M.Nagy Péter ter-

vezte és valósította 

meg. Az előszóban 

Kelényi István költő, 

író, műfordító, 

művészettörténész 

hangsúlyozza, „ez 

az antológia az érdi keresztény költészetet 

reprezentálja a régi időktől, a 19. század 

első harmadában születettektől a mai 

ifjú nemzedékig kronológiai sorrendben. 

Tudvalévő, hogy költő foglalkozás nincs, 

mert a poéta-lét hivatás – s ekként külön-

féle tevékenységet művelnek még azok, 

akik verseket írnak, a költői szó mesterei. 

A hajdani kezdetekkor is, a még latinul 

író pannóniai költőnk püspök volt, vagy 

katona mint Balassi Zrínyi –, és József 

Attiláig többnyire szerkesztő vagy tanár… 

Itt is akad különféle tevékenységű alkotó: 

tisztviselő, pap, orvos, állatorvos, jogász, 

tanár, apáca, építész, festő vagy iparmű-

vész, művészettörténész, könyvtáros meg 

népművelő, sőt énekes…”

A könyvben harminc Érdhez kötődő köl-

tő versei jelentek meg, van közöttük: Ba-

umgarten-jutalomban részesült, Kossuth-

díjas, József Attila-díjas, Arany János-díjas, 

Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas, Csuka 

Zoltán-díjas, és még sorolhatnánk.

K. J.
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

TEL.: 06 30 2000 890; 
E-MAIL: MACSOTAY.POLGARORSEG@GMAIL. COM

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, 
SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST 

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. tör-

vény 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 meg-
jelent az Érdi Újság 2022. április 5-i 
számában.

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

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

PÁLYÁZATOT HIRDET

SZÁJSEBÉSZETI  
ASSZISZTENS
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. 

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 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, sze-
mélyre szabott bánásmód alkalmazása mellett. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, 

Szociális gondozó ápo-
ló, 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 benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizo-
nyítvány, 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 cí-

mére történő megküldésével (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 meghall-
gatáson 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. tör-

vény 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, sze-

mélyre szabott bánásmód 
alkalmazása mellett. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• 8 Általános, 
• Magyar állampolgárság, 

büntetlen előélet, 3 
hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, 
cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

• Középfokú képesítés, 
szociális gondozó és 
ápoló, 

• Hasonló munkakör-
ben - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, 
iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizo-
nyítvány, 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 megküldésével (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 meghall-
gatáson 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 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. 
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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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