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5. OLDAL 8. OLDAL

Hulladékkezelés 
Helyi rendelet született a hulladékgaz-

dálkodásról. Csókai Viktorral, az Érd és 

Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjével beszélgettünk.

5. OLDAL

Klímapiknik
Május 7-én rendezték meg a 

Darukezelő utcai, születőben lévő 

klímabarát parkban az áprilisban 

elmaradt klímapikniket.

Virágszobrász
Polgár Ágnes agyagvirágokat készít. 

Virágai nem stilizált utánzatai az élő 

növényeknek, hanem a megszólalá-

sig hasonlítanak rájuk.

A legmagasabb szintű 
ellátást nyújtják
Mindenkinek joga van egy teljesen felkészült és maxi-

mális tudását nyújtó mentőegységhez. A mentők napja 

alkalmából Kárpáti Adrienn-nel, az Érdi Mentőállomás 

mentőtisztjével beszélgettünk egyebek között arról, 

miért választotta ezt a szakmát, és mi ad erőt neki és 

kollégáinak a legnehezebb időszakokban.

INTERJÚNK A 3. OLDALON  

Izgalmas csatában győzte le 
Érd a Kisvárdát
Jó védekezéssel és remek kapusteljesítménnyel győzte 

le hazai környezetben 18–17-re a Kisvárda Master Good 

SE-t és tett nagy lépést az NB I-es tagság megőrzése 

felé az ÉRD. Az érdiek más sportágakban is remekeltek 

a héten, úgyhogy mindenképpen érdemes fellapozni 

sportrovatunkat.

CIKKÜNK A 11. OLDALON 

„Vágyakozni az után,  
ami a miénk”
Ez a Simone Weil-idézet a mottója a Nők Lapja Pu-

litzer-díjas újságírójának, megannyi könyv szerzőjének, 

Schäffer Erzsébetnek, aki a minap járt Érden, az Idősek 

Akadémiája meghívásából, és elhozta nekünk csodála-

tos, igaz életmeséit. Történeteiből és élettapasztalatá-

ból fiatalok és idősek egyaránt tanulhatnak.

INTERJÚNK A 7. OLDALON 

Május 3-án két nyilvános defibrillátort helyeztek ki 

Érden, amelyek mostantól bárki számára bármikor 

elérhetők. Az egyik a Fő tér sarkára, a kormány-

ablak épületére került, a másik az Alispán utcában 

kapott helyet. » CIKKÜNK A 2. OLDALON

Minden másodperc életet menthet
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„A háborúra, illetve annak 

közvetlen és közvetett következ-

ményeire társaságunk felkészülni 

nem tudott” – ezzel magyarázta 

Európa egyik legnagyobb építő-

ipari cége, a francia Colas magyar 

leányvállalata, miért nem vállalja 

a Tárnoki út felújítását. Annak 

ellenére sem akarta a vállalat 

aláírni a már kész szerződést, 

hogy ő nyert az önkormányzat 

által kiírt közbeszerzésen. Erről 

nem sokkal a végső határidő 

lejárta előtt értesítette az önkor-

mányzatot – tudtuk meg az érdi 

önkormányzat kommunikációs 

vezetőjétől.  

Az is jól mutatja, hogy az árak 

elszabadulása milyen komoly 

kockázati tényező lett a piacon, 

hogy a közbeszerzési eljárás 

keretében zajlott verseny máso-

dik helyezettje, az osztrák óriás 

magyar leánya, a Swietelsky 

Magyarország Kft. sem vállalta 

a Tárnoki utat. Az osztrák cég is 

visszalépett a szerződéskötéstől, 

pedig az érte járó pénz az ablak-

ban volt, csak érte kellett volna 

nyúlni, miután a Colas visszalé-

pett. És nemcsak ezt mondta le 

a Swietelsky, hanem az osztrák 

autóipari fejlesztőcéghez, az 

egyik legnagyobb érdi adófize-

tőhöz, az AVL-hez vezető Sulák 

utca megépítését is. Itt szintén 

az orosz–ukrán háborúra – mint 

előre nem látott tényezőre hivat-

kozott – a Swietelsky.

Mint az önkormányzattól 

megtudtuk, a Colas úgy kalkulál, 

a beruházás költségeit minimum 

30 százalékkal növelte többek 

között a kőolaj alapú termékek, 

a bitumen, a cement, a beton-

acél árának utóbbi hetekben 

bekövetkezett drasztikus emel-

kedése. A Colas és a Swietelsky 

úgy érvelt, hogy a közbeszer-

zési ajánlatuk részeként tavaly 

benyújtott ár lényegében pár 

hónap alatt elavult. Azaz amikor 

kiszámolták, mennyiből lehetne 

rendbe tenni a Tárnokit és a 

Sulákot, nem számítottak arra, 

hogy háborús konfliktus alakul 

ki a szomszédos országban, s 

ennek következtében elszállnak 

a kőolajárak, illetve leállnak az 

ukrajnai alapanyagokat gyártó 

üzemek.

Pedig tavaly ősszel maga az 

önkormányzat kérdezett rá 

hivatalos eljárás keretében arra 

az egyik cégnél, hogy biztosan 

tudja-e vállalni ennyi pénzért az 

építkezést, mire a vállalat ala-

posan alátámasztotta ajánlatát. 

Azaz válaszában világossá tette: 

ennyiből is menni fog. 

„Az önkormányzat minden 

tőle telhetőt megtett, próbált 

tárgyalni a két céggel, de a köz-

beszerzési eljárások nyertesei 

ragaszkodtak álláspontjukhoz, 

és nem írták alá a szerződést” – 

közölte László Ferenc. 

A városvezetés azt próbálta 

elérni, mindenképpen írják alá a 

szerződést, ugyanis a vonatkozó 

törvény előírásai szerint ez a fel-

tétele annak, hogy később akár 

15 százalékkal növeljék a beruhá-

zás költségvetését. 

„A városnak mindkét beruhá-

zásra nagy szüksége van, ezért 

nyitottak voltunk bármilyen 

megoldásra” – mondta a kom-

munikációs vezető. Ám a cégek 

hajthatatlanok voltak, minden 

jel szerint még a 15 százalékot is 

kevesellték.

Ugyanakkor a közbeszerzési 

törvény igen szigorú, nyílt eljárás 

esetén az ár a szerződéskötést 

megelőzően tabu. Az előírá-

sok nem adnak lehetőséget a 

szerződéskötés előtt a cégek 

által ajánlott ár változtatásra, 

hiszen a beruházás megvalósítá-

sának díja értékelési szempont. 

Azaz „árverseny” van, tehát a 

legkedvezőbb ajánlat részesül a 

legmagasabb pontszámban az 

értékelés során.

„Most nem tehetünk más, 

minthogy a lehető legrövidebb 

időn belül újra kiírjuk a közbe-

szerzést, hogy megtaláljuk a 

kivitelezőket a két projektre” – 

közölte lapunkkal László Ferenc. 

A kommunikációs vezető arról 

beszélt, a Tárnoki út esetében 

azért is gond a szerződésaláírás 

elmaradása, mert a jelenlegi vá-

rosvezetés azon dolgozott, hogy 

az előző ciklusban alulfinanszí-

rozott projektet megmentse. 

Kértek a támogatás tekintetében 

ráemelést a kormánytól, de 

nem kaptak. Végül a város saját 

forrásból jelentős mértékben nö-

velte az önerőt, így állt rendelke-

zésre az a forrás, amiből elindul-

hatott volna idén az építkezés 

– ha nem jön közbe a háború.

Egy biztos, a háború szinte a 

teljes hazai építőiparnak betett 

– nemcsak Érden. Olyan nagy 

a gond, hogy az ágazat cégeit 

tömörítő Építési Vállalkozók 

Országos Szövetsége a Közbe-

szerzési Hatósággal közösen 

– pár nappal a háború kirobba-

nása után – fontosnak tartotta, 

hogy külön útmutatót készítsen 

a társaságok számára, amiben 

többek között azt ajánlották a 

vállalkozóknak: ha nem biztosak 

a dolgukban, inkább ne írják alá a 

szerződést. Azaz végül az ostor 

az elmaradó beruházások miatt 

az önkormányzatokon, illetve a 

lakosságon csattan.

erdmost.hu

Elszabadult árak,  
eredménytelen közbeszerzés

Eredménytelenül zárult a Tárnoki úti és a Sulák utcai 

kereszteződésre kiírt közbeszerzési eljárás, mert a 

nyertes beruházók az ukrán–orosz háborúra, illetve 

a nyomában járó áremelkedésre hivatkozva nem 

vállalták a kivitelezést. Az önkormányzatnak szin-

te semmi mozgástere nincs, a kormányhoz fordul 

segítségért.

Így nem maradunk ki mégsem a háborúból

Május 3-án két nyilvános 

defibrillátort helyeztek 

ki Érden, amelyek mos-

tantól bárki számára 

bármikor elérhetők.  

Az egyik a Fő tér sarká-

ra, a kormányablak épü-

letére került, a másik az 

Alispán utcában kapott 

helyet.

Óriási előrelépés ez a város éle-

tében, ugyanis hiába van amúgy 

kilenc helyen (az Érd Arénában, 

a Gárdonyi tanuszodában, a 

focipályán, a Kós, a VMG és a 

Bolyai, a Batthyány iskolákban, 

az Intersparban, a Tescóban) 

életmentő készülék, ezek az 

eszközök zömében csak akkor 

használhatók, amikor az intéz-

mények nyitva vannak.

Mostantól viszont két forgal-

mas helyen is mindenki szá-

mára szabadon hozzáférhető 

a defibrillátor. Az egyik a fő 

téren, a kormányablak épületén 

található, amely a belvárosnak 

ezt a forgalmas szakaszát képes 

lefedni. 

A másikat az Alispán utcá-

ban szerelték föl, Érd felső és 

Érd alsó vasútállomás között, 

amely így a Stop Shoppal, az 

Európa sétánnyal és a Volán 

pályaudvarral együtt kiszolgálja 

ezt a szintén nagyon forgalmas 

városrészt, amikor épp szük-

ség van rá. Márpedig szükség 

sajnos van, bizonyítja ezt a két 

legutóbbi eset is. Az elmúlt 

három hónapban, amikor előbb 

egy férfi esett össze az utcán 

a belvárosban, majd egy idős 

hölgy lett rosszul a Fundoklia 

téren, bizony jól jött volna ez a 

készülék. Szerencsére az arra 

járóknak a mentők kiérkezéséig 

így is sikerült életben tartani 

mindkét embert. A defibrillátor 

segítségével azonban ez még 

hatékonyabb lehet. Gregus 

László, az 5. választókerület 

képviselője, aki a 70-es évek óta 

képzett mentős szakápoló, aki a 

legtöbbet tett azért, hogy Érden 

végre legyen nyilvános defibril-

látor, az ünnepélyes átadón a 

készülék jelentőségéről beszélt. 

Arról, hogy ez a masina 50-70 

százalékban nagyobb esélyt ad 

arra, hogy az úgynevezett hirte-

len szívmegállást, amit hétköz-

napi nyelven csak szívrohamnak 

nevezünk, orvosolni lehessen. 

A Magyar Kardiológusok 

Társaságának adatai szerint 

Magyarországon évente 26 000 

hirtelen szívmegállás történik, 

vagyis napi 70. Az érintetteknek 

a 65-70 százalékát meg lehetne 

menteni, ha lenne megfelelő 

eszköz és szakember. 

„Hirtelen szívmegállás esetén 

a szív fibrillál, vagyis remegni 

kezd, és nem tud pumpamoz-

dulatot végezni. Kívülről csak 

az látszik, hogy nem lélegzik a 

beteg, így azonnal el kell kezdeni 

újraéleszteni.

A fibrillált szív azonban annyi-

ra remeg, hogy a szívkompresz-

szió önmagában alacsony haté-

konysággal bír, sokkal nagyobb 

hatékonysággal lehetne végezni 

ezt a pumpamozdulatot, ha a 

szív állna, ezért van szükség a 

defibrlillátorra. A készülék egy 

célzott áramütéssel megállítja a 

fibrillációt, kiüti a szívet, és így 

sokkal nagyobb hatékonysággal 

lehet az újraélesztést végezni.”

Gregus kitért a szerkezet 

működésére is. Nagyon okos 

eszközről van szó, ugyanis 

folyamatosan beszél hozzánk, 

elmondja, mit kell tennünk. „A 

laikust is érthetőn utasítja min-

denre, így tulajdonképpen bárki 

tudja használni.”

Azonban ne felejtsük el, hogy 

nemcsak a defibrillátor ottléte a 

fontos, hanem hogy minél több 

ember tudja alkalmazni magát 

az újraélesztés folyamatát, 

hiszen a defibrillátor nem újra-

élesztő-készülék, viszont a men-

tők kiérkezéséig az újraélesztés 

egyik lépéseként leginkább 

használható eszköz. 

Ahogy Csőzik László polgár-

mester írta közösségi oldalán az 

átadás után: „A lényeg az, hogy 

soha ne féljünk segíteni. Minden 

másodperc életet menthet! 

Ártani viszont nem árthatunk, 

mert ezek az eszközök pont 

úgy vannak kitalálva. Csak akkor 

engedik a gyenge, pár amperes 

áramütést, ha ez biztosan segít 

valakin, és tényleg újraindítja a 

rendetlenkedő szívet.”

K. J.

Minden másodperc életet menthet
Nyilvános defibrillátorok Érden

Az önkormányzat hamarosan 
ingyenes, 80-90 perces újra-

élesztő tanfolyamot indít 
a Polgárok Házában. Amint lesz 

pontos dátum, hírül adjuk.
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Mióta dolgozik mentőtiszt-

ként, és miért választotta ezt 

a hivatást?

Már 2014 óta önkéntesként 

dolgoztam a mentőszolgá-

latnál, akkor az összes létező 

szabadidőmet náluk töltöttem, 

2019-től pedig hivatalosan is 

az OMSZ munkatársa vagyok. 

Előtte pár évet szülésznőként 

tevékenykedtem, így ha épp 

ilyen esthez vonulunk ki, annak 

nagyon örülök, és a kismamákat 

is nyugalommal tölti el, hogy 

egy szülésznő is van a helyszí-

nen. Egyébként már gyerekko-

romban úgy gondoltam, hogy 

ebben a szakmában szeretnék 

tevékenykedni, nagyon vonzó-

nak tartottam a mentőellátást, 

annak ellenére, hogy a csalá-

domban senki sem dolgozott az 

egészségügyben. Én egyébként 

mentőtisztként dolgozom, eh-

hez főiskolát kellett végezni, de 

vannak szakorvosi végzettség-

gel rendelkező mentőorvosok, 

vannak mentőápolók és gépko-

csivezetők is.

Milyen feladatok hárulnak 

egy mentőtisztre?

Eset-rohamkocsin a mentőápo-

ló és a gépkocsivezető mellett 

diplomás mentőtiszt vagy orvos 

is dolgozik, így a legmagasabb 

szintű ellátást képesek nyújtani 

bármilyen megbetegedés vagy 

sérülés esetén. Minden eszköz 

rendelkezésükre áll, nagy tudású 

EKG-defibrilláto-egységgel, léle-

geztetőgéppel, gyógyszerada-

goló pumpával és még sok min-

den mással is fel vannak szerelve.

Sosem gondolta úgy, hogy 

jobb lett volna másik hivatást 

választani?

Mindig vannak nehéz időszakok 

és hullámvölgyek, de mindig 

kapunk olyan pozitív visszajelzé-

seket, amelyek megerősítenek 

abban, hogy igen, ezt szeretnénk 

csinálni, és tényleg ezért tanul-

tunk.

Ezek leginkább páciensektől 

és a hozzátartozóktól szárma-

zó visszajelzések?

Igen, vannak olyan esetek, 

amiből mi is egy kicsit töltődni 

tudunk, akár abból, hogy valaki 

megköszöni, amit érte tettünk. 

Nekünk már az is nagyon nagy 

lendületet ad ahhoz, hogy a to-

vábbiakban is bírjuk. Nagyon sok 

a hálás beteg, és főleg a koro-

navírus járvány alatt éreztük az 

emberek támogatását. Amilyen 

módon csak tudtak, támogattak 

bennünket, még gyerekrajzokat 

is kaptunk.

Mi az, ami még erőt ad a 

nehéz percekben?

Ha valakit sikerül visszahozni az 

életbe, az mindig pozitív élmény 

és nagyon jó érzés. De ez sok 

esetben azon is múlik, hogy a 

helyszínen tartózkodók segít-

séget nyújtanak-e a kiérkezé-

sünkig. Ez nagyon fontos, az 

a néhány perc is sokat számít, 

és nagymértékben hozzájárul 

ahhoz, hogy sikerrel járjunk.

Mennyire visel meg egy men-

tőtisztet az, amikor ez nem 

sikerül?

Tanulni kell, gyakorolni kell, 

hogy ezeken tovább tudjunk 

lendülni, mert sajnos muszáj. A 

következő betegnél ugyanúgy 

minden erőt és tudást be kell 

vetnünk, hiszen ő nem tehet 

arról, hogy az előző esetünk 

negatív élménnyel zárult. Min-

denkinek joga van egy teljesen 

felkészült és maximális tudását 

nyújtó mentőegységhez. Ahogy 

lezárjuk a feladatot, magunkban 

is muszáj lezárni a történteket.

Hogyan néz ki egy szolgálat? 

Van idő esetleg éjszaka pihen-

ni picit?

Van lehetőség 24 órás és 12 órás 

szolgálatra, de a többség a 24 

órást választja. Ha van egy kis 

szerencsénk, akkor valamennyi 

lehetőség van a pihenésre, de 

többnyire a 24 órából szinte az 

egészet betegellátásban töltjük. 

Megszokni elég nehéz az éjsza-

kázást, és csak annak megy, aki 

valóban elhivatottságból csinálja 

ezt, és szívvel-lélekkel teszi a 

dolgát.

Mi történik a riasztástól 

kezdve odáig, hogy kórházba 

kerül a páciens?

Megvizsgáljuk, kikérdezzük a be-

teget, ha nincs olyan állapotban 

vagy pici gyerekről van szó, ak-

kor a hozzátartozókat, szülőket 

kérdezzük. Vérnyomást, vér-

cukrot mérünk, EKG-t csinálunk, 

fonendoszkóppal is meg tudjuk 

vizsgálni. Ha valamilyen traumás 

sérülés van, azt is megnézzük. 

Nagy segítség, ha tudnak mu-

tatni a hozzátartozók korábbi 

zárójelentést, mert akkor 

tudnunk már picit tájékozódni, 

és könnyebb eldöntenünk, hogy 

milyen terápia kell a betegnek 

és milyen gyógyszereket adjunk. 

Ezt követően a területileg illeté-

kes kórházba szállítjuk.

Gyakran hívunk feleslegesen 

mentőt? Hogyan kezelik az 

ilyen eseteket?

Előfordulnak ilyen esetek, és 

van, hogy a páciens is utólag úgy 

gondolja, nem kellett volna men-

tőt hívni, de az átlagember nem 

biztos, hogy első pillanatban el 

tudja dönteni, mekkora a baj. 

Nyilván megnyugtatóbb, ha az 

ember szakembert hív, mi ilyen 

esetekben sosem haragszunk. 

De ha menet közben rájön vala-

ki, hogy túlreagálta és még sincs 

szükség a mentőre, vissza lehet 

hívni a mentőszolgálatot, és le is 

lehet mondani a riasztást.

Úgy fest, túl vagyunk a ko-

ronavírus-járványon, aminek 

mindannyian örülünk, gondo-

lom önök is fellélegeztek.

Mi előtte is sokat dolgoztunk, 

ami elég megterhelő volt, erre 

jöttek még a covidos, illetve a 

gyanús esetek. A fertőzöttek 

ellátása, a kórházba szállításuk 

és a mintavételezés nagyjából 

megduplázta a feladatainkat. 

Az általános életmentéshez 

kapcsolódó feladataink termé-

szetesen ez idő alatt is megvol-

tak. Esetleg ha kisebb jellegű 

problémáról volt szó, akkor 

mérlegeltek az érintettek, hogy 

hívjanak-e mentőt vagy nem. 

Nem győzzük hangsúlyozni, 

hogy nagyon köszönjük min-

denkinek, aki bármilyen for-

mában segítette a munkánkat 

a nehéz idők alatt. És azért is 

örülünk, mert újraindulhatott 

a Hősképzés-program, ami egy 

ingyenes újraélesztés-oktatás, 

és május 10-én, a mentők nap-

ján lesz az első olyan esemény, 

amit személyesen tudunk meg-

tartani. Reméljük, hogy tovább 

fog szelídülni a járvány, és picit 

az OMSZ dolgozóinak a testi-lel-

ki egészségét is jobban támo-

gatni tudja majd a mentőszol-

gálat, erre egyébként vannak is 

törekvések. Fontos lenne, hogy 

valamennyire ki tudjuk pihenni 

ezt a nehéz időszakot.

Szabó Réka Nikoletta

mentők napja alkalmából Kárpáti Ad-
rienn-nel, az Érdi Mentőállomás men-
tőtisztjével beszélgettünk egyebek között 
arról, miért választotta ezt a szakmát, és mi 

ad erőt neki és kollégáinak a legnehezebb időszakokban.

„Mindenkinek joga van  
egy teljesen felkészült és maximális 
tudását nyújtó mentőegységhez”
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Felső-Parkvárosban, a Darukezelő utcában a közösség segítségével alakítják ki váro-

sunk országosan is példaértékű klímaparkját. Már a tervezés folyamatába bevonták 

a városlakókat, majd a kialakítás során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a civilek 

minél inkább maguknak érezzék ezt a páratlan atmoszférával és kitűnő levegővel 

megáldott területet.

A Darukezelő utcában, az egykori Levente üdülő hűlt helye korábban eldzsunge-

lesedett és szemetes terület volt. Aztán egyszer csak megszületett az ötlet, hogy itt 

akár közpark is épülhetne, és mivel közben elkészült a város klímavédelmi stratégiá-

ja, miért ne lehetne egyenesen akár klímapark a környezetvédelem jegyében.

Dr. Palkó Zsolt, a város klímavédelmi és zöld városfejlesztési biztosa szerint nem 

kérdés, hogy klímaparknak valamennyi város klímastratégiájában és akciótervében 

szerepelnie kell. A városvezetéssel ezért közös célként fogalmazták meg, hogy 

olyan parkokat alakítsanak ki, amelyekben a növényzet és az állatvilág ellenállóbb a 

klímaváltozás hatásaival szemben.

Csőzik László polgármester természetesen részt vett a klímapikniken, és ő is hang-

súlyozta, az a cél, hogy az érdi parkok 15-20 év múlva is parkok legyenek, hogy Park-

város valóban parkok városa legyen. Hogy az itt élők, akik kertváros jellege miatt 

imádják a települést, akik azért költöztek ki Érdre, mert jó a levegő, sok a zöldfelület, 

a fás rész, azok 15-20 év múlva is jól érezzék itt magukat.

A májusi ülésen tárgyal majd arról a képviselő-testület, hogy a park hivatalosan is 

közpark legyen, vagyis kimondják, hogy erre a területre nem lehet építeni, ugyanis 

a terület jelenleg városközponti területnek minősül, ami azt jelenti, hogy ide elvileg 

nagy épületeket is fel lehetne húzni, de mivel a városvezetés határozott célja, hogy 

ez park maradjon, benyújtják az erre vonatkozó előterjesztést.

Tetlák Örs alpolgármester a pikniken kihangsúlyozta, szeretnék formalizálni a 

együttműködésüket az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesülettel, amely 

eddig is óriási erőfeszítéseket tett a park kialakításában és gondozásában, de sze-

retnének arról is határozni, hogy további pénzforrások bevonásával tájépítészeket 

bízzanak meg, hogy véglegesen elkészülhessen az ország első klímaparkja.

Nyilas Hajni

Klímapiknik:  
Így lesz Érd a jövő városa

„Tisztelt Hölgyem/Uram!

Érd MJV Önkormányzata jelenleg a 2021–2027 időszakra szóló Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiáját (FVS) készíti. A stratégia részét képezi a város lakóinak, intézményeinek megke-
resése, fejlesztési elképzeléseinek, igényeinek, céljainak felmérése. 
Tisztelettel felkérem Önt arra, hogy a város honlapjáról letölthető kérdőív kitöltésével segít-
sék a munkánkat, annak érdekében, hogy az Ön fejlesztési elvárásai megjelenjenek Érd MJV 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021–2027 c. dokumentumban!
A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe.
Köszönjük a segítségét!” 

Lakossági kérdőív elérhetősége: QR-kód leolvasásával

Május 7-én rendezték meg a Darukezelő utcai, születőben 

lévő klímabarát parkban az áprilisban elmaradt klímapikni-

ket, amelyen elkezdték kialakítani a mezítlábas tanösvényt, 

felszerelték az új klímabarát kvízjáték tábláit, és bemutatták 

a klímasátrat is.

Csókai Viktor elmondta, hogy az új gyűj-

tési rendelet szabályozza, hogy milyen 

tárolóban milyen hulladékot és milyen 

mennyiségben lehet gyűjteni. Nagyon 

fontos betartani, hogy mit lehet beleten-

ni és mennyit, ugyanis sokszor túl vannak 

terhelve ezek a kukák.

Nem tehető a kommunális tárolóba:

papír, műanyag, fém, üveg, zöldhulla-

dék, mérgező anyag, veszélyes hulladék, 

folyékony anyag, tűz- és robbanás veszé-

lyes anyag, elektromos és elektronikai 

hulladék, építési és bontási hulladék, állati 

tetem, hamu és salak, továbbá  egészség-

károsító anyag sem.

Új rendelet  
a hulladékgazdálkodásról

Miért van szükség a finomítóban üteme-

zett karbantartásra?

A karbantartási időszak alatt üzeme-

inkben a technológiát beszállító cégek 

által javasolt katalizátorcserére, javítá-

sokra, felújításokra, cserékre és korró-

zióvédelemre kerül sor, melyet az adott 

üzem irányított és felügyelt leállása 

mellett végzünk el, egészséget, környe-

zetet, biztonságot nem veszélyeztető 

körülmények között. Ezt nevezzük 

nagyleállásnak.

A lakosság számára mi érzékelhető 

Százhalombattán és a környező települé-

seken a nagyleállás idején?

A nagyleállással járó munkálatok a 

finomító környezetében elsősorban a le-

állásra való felkészülés és a visszaindulás 

idején okozhatnak a szokásostól eltérő 

jelenséget. Az üzemek nagyjavításra 

történő előkészítése 3-6 napig, valamint a 

javítást követően az üzemek újraindítása 

2-3 napig tart, amely időszak alatt több 

olyan technológiai tevékenységet hajtunk 

végre, amelyek a környező települése-

ken éreztethetik hatásukat, mint például 

fokozott zajhatás, látványos fáklyázás, 

esetenként kellemetlen szaghatás.

Mikor várható a tavaszi finomítói kar-

bantartás?

Üzemeink közül több üzem a tevékeny-

ségeink összehangolásával május 13.–jú-

nius 22. között kerülnek leállításra június 

közepi visszaindulással.

A karbantartási munkálatok milyen ha-

tással vannak a finomítói termelésre?

A MOL készletei és finomítói kapacitása 

a karbantartási időszakban is elegendőek 

ahhoz, hogy az ország üzemanyagigényét 

zavartalanul ellássa.

Milyen egyéb hatással lehet számolni a 

finomítói nagyleállás munkálatai idején?

A karbantartási tevékenységet szerződött 

alvállalkozóink végzik. A távolabbról érke-

ző cégek a dolgozóik számára Százhalom-

battán, illetve a környező településeken 

foglalnak szállást, ami az adott település 

infrastruktúrájára, szolgáltató egységei-

re nagyobb leterheltséget jelent. Kérjük 

türelmüket. Az időszakos karbantartás a 

finomító berendezéseinek biztonságos 

üzemmenetét és élettartam-növelését 

szolgálja, kérjük megértésüket. Szakem-

bereink mindent megtesznek azért, hogy 

tevékenységünk ne zavarja a környéken 

élő szomszédaink mindennapjait.

A MOL Dunai Finomító több üzemében 2022. május 13.–június 22. 

között időszakos, ütemezett karbantartást végeznek. Százha-

lombattán és a környező településeken fokozott zajhatás, látvá-

nyos fáklyázás, esetenként kellemetlen szaghatás érzékelhető.  

A MOL Dunai Finomító részletes tájékoztatója következik.

Nagyleállás  
Százhalombattán

Új, helyi rendelet született a hulladékgazdálkodásról. Csókai Vik-

torral, az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető-

jével az Érd FM 101.3 Zónázó című műsorában Szabó Beáta munka-

társunk beszélgetett.

Hallgassa meg a beszélge-

tést Csókai Viktorral 

a QR-kód leolvasásával!
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A szálak Érd legpusztítóbb ter-

mészeti katasztrófájáig nyúlnak 

vissza. 1838-ban, miután az ár 

levonult a Duna-parti területek-

ről, a vályogházak szétolvadtak 

a vízben, csak a 2-3 kőépület 

maradt meg. Ezt látva Batthyány 

Fülöp főherceg kivágatott há-

rom egyenes utcát a birtokából 

– a mai Alsó, Felső és Ilona utcát 

–, és 250-300 négyszögöles tel-

kekre osztotta. Ez a birtokméret 

már elegendő volt a minimális 

önellátáshoz, több mint száz 

évvel később ekkora területtel 

már kuláklistára lehetett kerülni. 

Bár a főherceg egyébként 

sosem lakott Érden, sokat tett 

a városért. Még építőanyagot 

is adott az árvízkárosultaknak, 

hogy új otthont építhessenek 

maguknak. Az építkezéseket az 

uradalmi mérnök, valamint a me-

zőváros elöljárósága felügyelte 

Hegedűs József plébános közre-

működésével. Az ő sorai alapján 

alkothatunk képet Fülöpváros 

születéséről:

„Ez az újonnan épült mezővá-

ros magába tekintve szabályo-

sabb, mint a régi, mert három 

egyenesen vonuló s fasorokkal 

díszes utcái kellemesen hatnak a 

szemlélőre, még kellemesebben 

leendők, ha lakosaik házaikat 

s kertjeiket fa ültetvényekkel 

ékesítenék. Küldíszét a tele-

pítvénynek végre leginkább 

emeli az országút mellett épített 

nagyszerű vendégfogadó (a mai 

Földrajzi Múzeum épülete), mely 

melléképülettel akármely város 

díszére lehetne. Az így emelke-

dett új város, mely főméltóságú 

Batthyány főherceg nevéről Fü-

löpvárosnak neveztetett így lett, 

hogy a régi négyszeg formájú 

helység mind a lakók egymás-

sal közeledését, mind pedig az 

egyházi kormányzatot nehézíttő 

hosszú alakú alakot ölte fel.”

Tűz, víz, kisharang

Az alapító keresztnek nevezett 

emlékmű mögött fából harang-

lábat ácsoltak, és állt még ott 

egy szertár az önkéntes tűzol-

tóknak. A haranglábat őrizték is, 

utolsó vigyázója özv. Pató István 

halottas volt, akinek feladatául 

szabták azt is, hogy ha tűz ütne 

ki – ami a környék nádtetős 

házainál megesett –, riassza 

a környéket. A harangláb a 2. 

világháborúban megsemmisült, 

kis harangját Érd Óváros plébá-

niai gyűjteménye őrzi. 1957-ben 

kutat is ástak a harangláb mellé, 

mely jó ivóvízzel látta el a kör-

nyéket. A környéken lakók nagy 

becsben tartják Batthyány Fülöp 

emlékét, az 1840-es évektől má-

jus 1-jén, Fülöp napján gyertyát 

állítottak és virágot készítettek a 

kereszt tövébe.

Ma már az ünnep régi fénye 

megkopott, és ebben nemcsak 

a hálátlan utókor a ludas, hiszen 

a pogány tavaszköszöntőre rá-

települő keresztény hagyomány 

is változott. Szent Fülöp napján, 

május 1-jén régen zöld ágakkal 

díszítették a Szent Mihály-temp-

lom belsejét is, úgy ünnepelték 

a vértanút. A legújabb liturgikus 

rendelkezések értelmében azon-

ban Szent Fülöp napja május 11-

ére került át, és helyét Munkás 

József foglalta el. Így ma ezen 

a napon már nemcsak a munka 

ünnepét nehéz átélni, de a ta-

vaszi zsendülés pogány öröm-

ünnepe is kiüresedett – pláne, 

hogy a májusfaállítás is kiment a 

divatból –, valamint Fülöpváros 

szimbolikus születésnapja is 

lappangani látszik. Mindeneset-

re a helybeliek egy kis csoportja 

kitartott május 1-je mellett, és 

a gyertyagyújtás, felvirágozás 

mellett helytörténeti sétákat is 

kezdett szervezni, melynek ki-

indulópontja az alapító kereszt. 

Ez idén is így volt, és a megem-

lékezőket – egy lelkes kis baráti 

közösségnek köszönhetően – 

kitakarított, megszépült kis tér 

fogadta.

Várost nemcsak az önkor-

mányzat szépíthet

A szépítő csoport motorja Kot-

roczóné Klopfer Teréz, az Érdi 

Német Kultúr Egyesület elnöke, 

akinek a hajdani szülői háza az 

árvíz után épült, pár háznyira a 

kereszttől. A történetét mégsem 

tudta, egészen addig, míg Ábel 

András helytörténész el nem 

mesélte, és aztán közös erővel 

közkinccsé tették az Érdi Német 

Kultúr Egyesület gondozásában 

megjelent Érd Műemlékei és Épí-

tett Értékei című kiadványban. 

„Bántotta a szemem a kereszt 

környékének állapota – meséli, 

hogyan jutott eszébe a kereszt 

környékének parkosítása –, 

ezért a városüzemeltetés és a 

közterület-fenntartók (ÉKFI) 

engedélyével nekiláttunk kedves 

barátaimmal, hogy a Fülöp-napi 

megemlékező séta résztvevőit 

már szép, rendezett terület 

fogadja. Hamarosan elkészül 

a kereszt megvilágítása is egy 

napkollektoros reflektor segít-

ségével, amely a Gyurivill cég 

adománya.” 

A parkosítás – Klopfer Teréz 

mellett – Bánfainé Réda Julian-

na, Kőrösiné Polákovits Ágnes, 

Mészáros Ildikó, Pethő Andrea, 

Szilágyi Erzsébet, Kotroczó Ge-

deon, Süle Zsolt, Süle Benjámin 

munkáját dicséri, és Zizi kutyu-

sét, aki híven őrizte a csapatot. A 

felásott sávból hat zsák gyomot 

szedtek ki, beültettek 12 bokor 

korai jázmint, valamint kéknefe-

lejcset, varjúhájat, krizantémot 

és tarkalevelű kecskerágóbok-

rokat.

A baráti csapatnak nem ez az 

első közös munkája. Március vé-

gén a vízimolnárok életét és a ví-

zimalmok működését bemutató 

tanösvény átadó ünnepségére 

kitakarították a régi fürdő előtti 

parkolót, valamint hamarosan 

rendbe teszik a Fő utcai hajdani 

általános iskola udvarát is. Úgy 

gondolják, a város lakói nem 

várhatnak mindent az önkor-

mányzattól – amire van szándék, 

összefogás és dolgos kezek, ott 

lehet segíteni abban, hogy Érd 

tovább szépüljön, és valóban 

virágzó kertváros legyen. Teréz 

a saját tündérkertjéből vitt virá-

gokat a térre, de többen ígértek 

őszre hagymás és egyéb évelő 

növényeket.

Sétálni pedig kell

A május elsejei fülöpvárosi 

helytörténeti séta vezetésére 

idén Süle Zsolt kapott felkérést. 

Mikor megkérdeztük tőle, miért 

is ő, kiderült, nagyon is megvan-

nak ennek az előzményei.

„Sétálni egyébként szükséges, 

Érdtől függetlenül is. Ahhoz, 

hogy egy település igazi polgá-

rai legyünk, fontos kimozdulni, 

ismerni a szomszédokat, az 

utcát, a környezetet, találkoz-

ni távolabbi ismerősökkel is. 

Nem árt tudni, milyen virág 

nő a szomszéd utcában, és ha 

még kulturális érdekességek is 

vannak, azokról tudomást sze-

rezni. Ez utóbbiban pedig lehet 

segíteni is. Én például régóta 

ismertem ezt a kis teret a Kinga 

utca sarkán, de nem tudtam róla 

semmit. Annyit láttam, hogy 

olykor virágot, gyertyát tesznek 

ki. Aztán megtudtam, hogy ez 

Fülöpváros alapító keresztje, és 

pár éve egy jó barátommal, Balla 

Imrével elkezdtünk május 1-jén 

ide kijárni, és városi dolgokról 

beszélgetni. Még felvételeket 

is készítettünk ezekről a beszél-

getésekről. Aztán átmentünk a 

Városháza melletti főtérre Eőry 

Emil Batthyány Fülöpről készí-

tett szobrához, és ott folytattuk 

a beszélgetést, gondolkodást. 

Sokszor előfordult, hogy elnéz-

tem arra, amerre a szobor néz, 

Fülöp főherceg városrészére, 

és tetszett. Amikor Klopfer 

Teriék – a Földrajzi Múzeummal 

együttműködésben – elkezdtek 

helytörténeti sétákat szervezni 

a kereszthez, elmentem résztve-

vőnek. Itt hallottam Stenczinger 

Norbert helytörténésztől az 

alapítókereszt jelentőségét és 

hányattatott történetét. Aztán 

amikor most fölkértek, hogy én 

meséljek róla, hozzákapcsoltam 

egy másfél órás sétát. Azt mond-

ják, jó volt.”

Egy kis tér új élete

„Az alapító kereszt az 1960-as 

évekig rajta volt az országos mű-

emlékek listáján – meséli Kőrösi-

né Polákovits Ágnes. – Az akkor 

a műemlékvédelemben dolgozó 

Ágó Mátyás – Érd nemrég el-

hunyt korábbi főépítésze – vette 

észre, hogy egyszer csak leke-

rült onnan. A művelődési ház 

akkori igazgatója, Urbán László 

terjesztette elő a műemlékfel-

ügyeletnél 1982-ben, amikor is 

újra felvették. Érd város helyi 

értékeket számon tartó értéktá-

rába Kávrán Istvánné Szedmák 

Ilona javaslatára került be, ma is 

ő a kőkereszt értékőre.”

Az emlékhelyet gondozó cso-

port most kitette az erről szóló 

ismertető szöveget is a téren, 

így az arra sétálók is megismer-

hetik az alapító kereszt törté-

netét. Klopfer Teréznek föltűnt, 

hogy mostanában kevesebb a 

szemét a környéken. „Egyszer 

virágültetés közben látom, hogy 

egy kislány és az öccse szedik 

a szemetet a téren – meséli. – 

Kiderült, hogy itt laknak, és ők 

tartják tisztán a szakaszt.”

Mihalicz Csilla
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Egy régi kőkereszt meséje
Egyszerű kőkereszt őrzi Fülöpváros alapításának emlékezetét, a Felső utca és 

a Kinga utca sarkán. Érthető, ha valaki nem tudja hol van Fülöpváros, hiszen a 

városrész ma hivatalosan az Újfalu – esetleg az Erzsébetváros – nevet viseli, 

és már csak a helyiek emlékeznek meg arról, hogy Batthyány Fülöp főherceg 

alapította. Abból az alkalomból, hogy a környéken lakók nemrég megszépítet-

ték a terecskét, utána kérdeztünk, miről is mesél a régi kőkereszt.
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Móring Sándor 100 éves érdi 

lakost köszöntötte Cinke utcai 

otthonában a városvezetés.

Csőzik László közösségi oldalán osztotta 

meg, hogy Móring Sándor vízművesként 

dolgozott, az újpesti nagy telep vezető-

je volt több évtizeden keresztül, majd 

amikor 60 évesen nyugdíjba ment, még 

32 éven át gyártotta a bútorokat saját 

műhelyében, visszatérve eredeti hivatá-

sához, az asztalosmesterséghez. Móring 

Sándor felesége tavaly, 96 éves korában 

hunyt el. Két gyermeke, öt unokája, déd-

unokája veszi körül a 100 éves bácsit, aki 

még mindig rengeteget olvas és aktívan 

tevékenykedik a kertjében.

erdmost.hu

100 éves érdi lakost  
köszöntöttek

Ez a mottó, hogy meg kell tanulnunk 

vágyakozni az után, ami a miénk, nem 

csak az idősek életében lehet vezérfo-

nal, jól gondolom?

Igen. Nagyon korán rátaláltam erre 

a mondatra, egy Pilinszky-kötetben. 

Harmincéves voltam, és úgy gondoltam, 

ez mindenre igaz, mindenhez társítható. 

Még most sem tudom, hogy megfelelek-e 

ennek a mottónak.

Nehéz élethelyzetekben is tudta alkal-

mazni?

Igen. Ez a mondat a megelégedésről szól 

és arról, hogy a gondok, bajok között 

nem látjuk, mi vesz minket körül. Hányan 

látjuk például, mennyire fantasztikus a 

tavasz? Hiszen annyi minden másra gon-

dol most az ember! Pedig ez is a miénk! 

Most, az előadás előtt sétáltam egy kicsit 

Érden. Olyan jó volt hallgatni, ahogy a víz 

csobog, látni, ahogy a fák virágoznak. És 

mennyi minden van még! Folyton teker-

nénk előre az időt, nem tudunk annak 

örülni, ami van.

Tehát a jelenben kell élni?

A múlt, az egy dolog, a jövő pedig még 

odébb van. Minden napnak a maga terhe 

– ez is egy jó mondat, szeretem. A jelen a 

lényeg. Nem lehet visszafelé ácsingózni. 

Emlékek persze vannak. Ma reggel egy 

szőlőben ébredtem, fél öt körül. Sötét 

volt, de a madarak már hangicsáltak. Az 

jutott az eszembe: milyen sokat kihagy-

tam, amikor nem jöttem el ide! Amikor a 

férjem még ott volt szinte minden nap, 

minden évszakban. És nem mondta, 

hogy jöjjek, csak azt: olyan jó, ha itt vagy. 

Annyira más. Voltam én a szőlőben sokat, 

de nem folyamatosan, pedig annyira jó 

lett volna! Sírdogáltam egy kicsit, de ezen 

már nem lehet változtatni. Azt a jelent, 

amiben él az ember, azt kell rendesen 

csinálni, úgy, hogy örömöd is legyen, meg 

használj is másoknak. Úgy érzem, az élet 

végtelen és nem korhoz kötött. 

Az elmúlt két covidos év rengeteg 

embernek nehéz lehetett. Ebben a 

helyzetben, amikor nagyon sok min-

den szólt a veszteségekről, lehetett-e 

a Simone Weil-féle mottó szerint élni?

A veszteséget az ember nem szokja meg. 

Nekem is voltak veszteségeim. Novem-

berben megismertem egy fantasztikus 

embert. Kertész volt. Februárban elment. 

Szeretnék róla írni, a családja beleegye-

zésével. Meghatározó valaki volt, ezt 

éreztem a beszélgetésünk alatt. Még 

most is kint van a konyhaablakom üvegén 

a papír, hogy imádkozzak érte este kilenc-

kor. És nem fogom leszedni. Pedig nekem 

egyszeri ismerősöm volt. Tehát a veszte-

séget valahogy fel kell dolgozni. Régen, 

amikor egy faluban valamilyen dráma 

történt, vagy egy meghatározó ember 

ment el, balladák születtek róla – lassan 

feldolgozták, elsimították magukban az 

emberek a történteket. Ezzel szemben 

a mai, kórházi halálok borzasztóak. De 

hogy a Covid másik oldaláról is beszél-

jünk, a veszteségek mellett volt számta-

lan jó dolog. Lehetett olvasni, rengeteg 

filmet nézni, behozni az elmaradásainkat, 

amikre korábban nem volt időnk. Nagyon 

sok olyan emberről hallottam, akik így 

próbálták megfogni a dolgokat. És sokak-

nak ez nem sikerült, gyerekek, felnőttek 

mentek rá erre a helyzetre. Nehéz megta-

lálni az egyensúlyt, de meg lehet.

Mi kell hozzá? Optimizmus, tudatos-

ság, hit, vagy ezek együttesen?

Talán ez mind. És bátorság is kell. Hit min-

denképpen. Belátás. Kell hozzá a remény-

re való képesség. Valamiféle okosság is 

kell, az, hogy ésszel élünk. Nagyon nem 

szerettem a következő mondatot fiatal-

koromban: „Ez van, ezt kell szeretni”. Mi 

az, hogy ez van?! És most olyan pontosan 

érzem ezt a mondatot. Ez van. Öt évig 

ápolnom kell valakit. És ezt kell szeretni, 

és a legjobban csinálni. 

Ezt a fiataloknak is meg kellene tanul-

niuk, nem csak az időseknek.

Persze. Polcz Alaine mondta, hogy az 

öregségre húszéves korban kell készülni, 

vagy még előbb. 

Ön mire készül az elkövetkező idő-

szakban?

Egy könyvet kell befejeznem május 

30-áig, ami életveszélyesen közel van. 

Talán őszre, de karácsonyra legkésőbb 

megjelenik. A Nők Lapjában kezdtem írni, 

Amikor boldog vagy… címmel, folytatá-

sos történetként. Elég sok része megvan, 

de elkezdett élni maga a könyv, ahogy 

az lenni szokott, és sokfelé szaladt ez a 

három sors – már több sors lett. Sokan 

kérdeznek, érdeklődnek felőle – remé-

lem, megmarad az érdeklődés, én meg, 

remélem, befejezem. 

Ádám Katalin

Ez a Simone Weil-idézet a mottója a Nők Lapja Pulitzer-díjas 
újságírójának, megannyi könyv szerzőjének, Schäffer Erzsébet-
nek, aki a minap járt Érden, az Idősek Akadémiája meghívásából, 
és elhozta nekünk csodálatos, igaz életmeséit. 

„Vágyakozni az után, 
ami a miénk”

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 NYUGDÍJASKLUBOK ELÉRHETŐSÉGEI
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Tizenhárom 

éves korom 

óta kirándu-

lok, járom az 

erdőt, mezőt, 

és szeretem 

a gyógyítás 

természetes 

formáit. 

Hogy kezdődött a virágszobrász 

pályája? 

2003-ban kezdtem agyagvirágokat 

készíteni. Hobbiként indult, szere-

lem lett belőle. Könnyűipari műszaki 

mérnök végzettségem van, modelle-

zőként dolgoztam, ruhákat és apró 

árut, illetve táskákat terveztem és 

készítettem. Amit valaki síkban felraj-

zol, én azt látom térben, azaz a két-

dimenziós rajzból háromdimenziós 

tárgyat alkotok. Mikor otthon voltam 

a lányaimmal, akik most 16, 18 és 20 

évesek, szükségem volt valamilyen 

alkotótevékenységre. Megismertem 

egy hölgyet, Horváth Ágnest, aki 

korábban Ázsiában élt. Ott tanulta 

ki az agyagvirág-készítés mestersé-

gét, és átadta nekem az alapokat. 

Együtt dolgoztunk egy ideig, aztán 

a sors úgy hozta, hogy külön utakon 

folytattuk. 

Miért pont orchideákat készít?

A virágok mindig közel álltak hoz-

zám. Abban az időben kerültem 

kapcsolatba a Magyar Orchidea 

Társasággal, amikor tanultam a mes-

terséget. Közelebbről megismerhet-

tem ezeket a csodálatos virágokat, 

és elkezdtem megformázni őket. 

Vonzott, hogy akkoriban az orchide-

ák nem voltak felkapottak, sőt, alig 

ismerték őket, ráadásul színesek, 

látványosak, és jó megmintázni 

őket. Egy páfrányt például sokkal 

nehezebb elkészíteni. A Vajdahunyad 

várában tartott kiállításokon közel 8 

évig szerepeltem az agyagorchideá-

immal. 

KI lehetett állítani nem élő virágot 

is? 

Van egy-két olyan orchideafaj, amely 

tiszavirág-életű. Ezeket a különleges 

példányokat nem tudták volna virág-

zásukban bemutatni (vagy egyáltalán 

beszerezni), ezért készítettem én 

el agyagból. A közönség nem vette 

észre, hogy nem eredetiek. 

Azt azért mondjuk el az olvasók-

nak, hogy ez nem az az agyag, 

amiből például a korsók készül-

nek. 

Igen, ez egy speciális, szintetikus, ke-

vert anyag, ami levegőn szárad, azaz 

nem égetjük ki. Pont emiatt gyor-

san kell vele dolgozni: különböző 

szerszámokkal munkálom meg. Az 

agyagnak natúr színe van, én festem 

le olajfestékkel. Miután elsajátítot-

tam, több éven át tanítottam is ezt 

a technikát. Aztán az élet úgy hozta, 

hogy az érdi Nyitnikék kiállításon 

találkoztam Sipos György prepará-

torral, aki felkért, hogy a Földrajzi 

Múzeum számára épülő diorámá-

jába készítsek trópusi növényeket, 

illetve orchideákat. Így kezdődött 

az a szakmai, majd baráti kapcsolat, 

amelynek révén több preparátorral 

is megismerkedtem, és bemutattam 

nekik ezt a technikát. Többen is 

kértek tőlem ilyen-olyan növényeket 

a preparátumukhoz. Eljutottam egy 

nemzetközi versenyre Finnországba, 

ahol Pünkösti Zsombor preparátor-

ral állítottunk ki, és nyertünk első 

helyezést a Collective Art kategóri-

ában. Zsombor egy bülbül madarat 

készített, ami az én fáklyaliliomomon 

ült. Ez újabb löketet adott, egyre 

több virágot készítettem múzeumok-

nak. Bemutathattam a virágaimat és 

ezt a technikát számtalan vadászki-

állításon, többek közt Salzburgban, 

Erfurtban, valamint Budapesten is.

Érden is megcsodálhatjuk a virá-

gait, többek közt a deres szádor-

gót, ami külön vitrinben kapott 

helyet az emeleti bemutatóterem-

ben. Vannak azonban még külön-

legesebb alkotásai, igaz, azokat 

nem Magyarországon láthatjuk.

Az olaszországi Dolomit Múzeumnak 

készítek virágokat három-négyszáz-

millió éves fosszíliák alapján. Michael 

Watchler régész ősmaradványok 

alapján megrajzolja, hogy nézhetett 

ki az a bizonyos páfrány vagy ginkgo 

biloba, elküldi nekem fotón, én pedig 

háromdimenziósan elkészítem neki.

Mondhatni, hogy mára a hobbiból 

hivatás lett?

Igen, így húsz év után már mond-

hatjuk. Most már nem a készletet 

árusítom, hanem csak megrendelés-

re dolgozom. 

Ez anyagi biztonságot is adhat?

Külföldön igen, Magyarországon 

még nincs értéke. Vagy inkább azt 

mondom, kevesen tudják megfizetni. 

Készítettem sok virágot szállodák-

nak, de ahogy bejött a piacra az 

olcsó kínai selyemvirág, a minőség 

helyet inkább az olcsóbbat választot-

ták még akkor is, ha azt havonta le 

kell cserélni. Az én munkámban igen 

sok óra van, az ősnövényeket példá-

ul hónapokon keresztül készítettem, 

hiszen egy egy méter magas növényt 

speciális hungarocellalapra kellett 

megépítenem, hogy évtizedeken át 

tartós legyen. 

Kelendőek azért az agyagorchi-

deák a piacon, vagy inkább a 

múzeumoknak, preparátoroknak 

dolgozik?

Kérnek tőlem magánszemélyek is 

virágot esküvőre, ballagásra. Vagy 

csak úgy, mert sötét a szoba, és egy 

valódi orchidea ott nem élne meg. 

Aki akar, az agyagvirag.hu oldalon 

megtalál engem, illetve az alkotásai-

mat. És szeretek jótékonykodni is: az 

Életfa Csoport licitjeire rendszeresen 

felajánlom egy-egy munkámat, illetve 

iskolák tomboláira is. 

Hány munkaóra egy cserepes 

orchidea elkészítése?

Ha egy száron van három bimbó és 

hat virágfej, és hozzá a levelek, akkor 

az a száradási idővel, a festéssel és 

az összeállítással tíz óra. Lehet ezt 

gyorsabban is csinálni, de az a mi-

nőség rovására megy. Egy-egy ilyen 

agyagvirág évtizedeken át díszítheti 

a lakást.

Van hobbija, szenvedélye a virág-

szobrászaton túl?

A gödöllői egyetem gyógy- és fűszer-

növény szakán tanulok, nemsokára 

végzek. Tizenhárom éves korom óta 

kirándulok, járom az erdőt, mezőt, 

és szeretem a gyógyítás természetes 

formáit. Bükkszentkereszten voltam 

egy kiránduláson, ott mondták, hogy 

lehet jelentkezni erre a kétéves kép-

zésre, és örömmel vágtam bele.

Milyen tervei vannak a közeljö-

vőre?

Az az ötletem támadt, hogy a külön-

féle tájakon honos, védett növénye-

ket kellene lefotózni, és elkészíteni 

az adott térség múzeuma számára, 

hogy mindenki láthassa őket. Úgy, 

ahogy itt Érden a szádorgót. 

Ha már itt tartunk: a szádorgót 

eredeti alapján vagy fotó után 

készítette?

Fotó alapján, de később láttam az 

élőhelyén is. Ugyanolyan lett az 

enyém, mint az élő.

Ádám Katalin

Orchideák, agyagorchideák
Polgár Ágnes agyagvirágokat készít. Nem is akármilyeneket: alkotásait 
múzeumok vitrineiben láthatjuk viszont, és nemzetközi kiállításon ért 
már el velük első helyezést. Virágai nem stilizált utánzatai az élő növé-
nyeknek, hanem a megszólalásig hasonlítanak rájuk. 
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Kovács Mátyás okleve-

les erdőmérnök nem 

Érden él, hanem Rákos-

palotán, ám ötödik éve 

tagja a Képzőművészek 

Érdi Közösségének 

(KÉK). Képeiből május 

5-én nyílt kiállítás az érdi 

Szociális Gondozó Köz-

pontban. 

Kovács Mátyás okleveles 

erdőmérnök, természet- és 

tájvédelmi szakmérnök, egy-

ben önművelő festőművész és 

fafaragó. Rákospalotán született 

1944-ben, már általános iskolás 

korában rajzolt és festett. A Sop-

roni Erdészeti és Faipari Egyete-

men végzett, ekkorra inkább a 

fafaragás vált számára kedvessé. 

A festészettel való nagy elköte-

leződése 2005-ben kezdődött, 

az igali képzőművészeti tábor-

ban. Kezdetben pasztellel és 

akvarellel is kísérletezett, de 

2006 óta kizárólag olajképeket 

fest. Az igali, a tököli, később 

a somogyvári, a nagybajomi, a 

mezőcsokonyai, majd az érdi, 

sátoraljaújhelyi és bánki festő-

táboroknak is elmaradhatatlan 

résztvevője, minden évben két 

hetet tölt a Nagybányai Tájkép-

festő Telepen. Olajfestményei 

számtalan helyen szerepeltek 

csoportos és önálló kiállításokon 

Gödöllőtől Németországig. 

„Ennek a kiállításnak lehet-

ne az is a címe: Egy erdész 

vallomása az erdőről, ecset-

tel. Portréfestéssel még nem 

próbálkoztam. Augusztusban 

lesz egy kiállításom Budapesten, 

Építmények a tájban címmel. 

Váraktól a templomokig, a 

hortobágyi kilenclyukú hídtól a 

magaslesekig mindenféle ember 

alkotta építményről festett ké-

pem szerepel majd a kiállításon” 

– mondta lapunknak Kovács 

Mátyás, akitől megtudtuk azt is: 

Érden még nem festett. 

„Képeim egy része a Vértes-

ben készült, a Pilisben, a Bör-

zsönyben. Szatmár-Beregből és 

a Kőrös–Maros Nemzeti Parkból 

is vannak festményeim. Ami a 

távlati terveimet illeti: ha a bará-

taimra hallgatnék, aktfestéssel 

foglalkoznék – ez persze csak 

vicc. Maradok a tájak mellett” – 

zárta szavait Kovács Mátyás.

Az egybegyűlteket Szűcs 

Gábor alpolgármester is köszön-

tötte, aki Áprily Lajost idézte: 

„Engem az erdő véd s szeret, 

/ utaimon erdők kísértek: / 

bükkök, gyertyánok, égerek,/töl-

gyek. Fenyők is. Égig értek.” 

Az alpolgármester hangsúlyoz-

ta: Kovács Mátyás azokhoz az 

alkotókhoz tartozik, akik komoly 

élettapasztalatukat és szaktu-

dásukat kiválóan tudják kama-

toztatni az eleinte hobbiból, 

majd egyre nagyobb kedvvel és 

értéssel művelt fafaragásban és 

festésben. 

Kiemelte, hogy ez már a kilen-

cedik alkalom, amikor a Szociális 

Gondozó Központban megnyílik 

egy újabb tárlat, amelyek – csak-

úgy mint a többi kulturális ren-

dezvény –az érdiek törhetetlen 

művészet- és életszeretetéről 

tanúskodnak. 

„Az elmúlt hetek tapasztala-

tai – a Tavaszi rügyek parkvárosi 

csoportos kiállítástól az Érdi Pik-

nik programjaiig – azt bizonyít-

ják számomra, hogy az elgon-

dolkodtatótól a szórakoztatóig 

terjedő közösségi élményekre 

hatalmas igény van Érden. Erre a 

közösségélményre érdemes épí-

teni a jövőben is. Hiszen ettől jó 

nemcsak lakni, de élni is Érden” 

– zárta szavait. 

A kiállításmegnyitón Sági 

Miranda, a Teleki iskola diákja 

szavalt, és a Felhőjárók moz-

dulatszínház mutatkozott be 

szívhez szóló műsorral, végül 

Kiss Sándor szociálpedagógus 

beszélgetett a művésszel.

Ádám Katalin

Az erdők szerelmese

A kiállítás május 31-éig 
tekinthető meg szerdánként 
17-től 19 óráig, a Topoly utca 

2. alatt. (Előzetes egyeztetéssel 
más időpontokban is, telefon: 

06(20)333-6031)

Kilencvenkilenc éves 

lenne Bíró András. Május 

3-án az íróról elnevezett 

könyvesboltban rá em-

lékezett a Bíró András 

Baráti Társaság.

Székesfehérváron született 1923. 

május 3-án. 1941-től az Új Idők, 

az Új Élet, a Magyar Múzsa és a 

Forrás közölte írásait. 1944-ben 

a nyilasok munkaszolgálatra 

Németországba hurcolták, az 

amerikaiak szabadították fel. Ha-

zatérve bekapcsolódott az irodal-

mi életbe. Az 1946-ban megjelent 

Élő beszéd című első verseskö-

tetét Baumgarten-ösztöndíjjal 

jutalmazták, majd 1948-ban, a 

katolikus sajtó iránti elkötelezett-

sége és polgári származása miatt 

eltanácsolták az egyetemről, 

kizárták az írószövetségből, és 

csak 1990-ben rehabilitálták. 

Tiltottan is írt verseket, novel-

lákat, regényeket és humoresz-

keket. Egyik kéziratos regénye 

1972-ben átcsúszott a filmgyári 

cenzúrán. Ebből készített játékfil-

met Végül címmel Maár Gyula. A 

film 1974-ben az (akkori) NSZK-

beli Manheimban, az első filmes 

rendezők fesztiválján Nagydíjat 

nyert. Több írását orosz, német, 

angol, francia, spanyol, japán és 

svéd nyelvre is lefordították. Írt 

regénytrilógiát, kisregényt és ri-

portkötetet, jelent meg poémája 

is Karsch Manfréd grafikáival.  

Nem volt főhivatású író 

– dolgozott minisztériumi 

tisztviselőként, újságíróként, 

rádióriporterként, ő volt a saját 

alapítású Kutya című folyóirat 

szerkesztője. Érdre települve, 

1982-től országos lapokban meg-

jelent mintegy félszáz cikkével 

harcolt Érd várossá nyilvánításá-

ért. Megalapította az Érd Baráti 

Körét. Független lapot alapított 

Érdi Polgár címmel, majd felkér-

ték az Érdi Újság szerkesztésére. 

1997-től rendszeres jegyzet- és 

tárcaírója volt lapunknak. Írói 

munkássága mellett gondolt a 

költészet népszerűsítésére is: 

vers- és prózamondóversenyt 

alapított az érdi iskolák diákjai-

nak.

Megjelent könyveinek száma 

is jelentős – többtucatnyi –, de 

a hagyatékában még számtalan 

írás található –  többek közt egy 

memoár, amely Házak, lakások, 

otthonok címmel még kiadatásra 

vár, és amelynek papírra veté-

sében Daróci Lajosné, az IRKA 

szerkesztője, a Bíró András Baráti 

Társaság titkára segítette önzet-

lenül Bíró Andrást.

„András az utolsó éveiben már 

rosszul látott, nekem diktálta a 

regényeit. Hat-hét kisregényt, 

nagyobb elbeszélést, prózai 

műveket mondott tollba nekem. 

Volt olyan, amiből többet már 

elkezdett, csak nem fejezett be. 

Nyomdakészen fogalmazott, 

keveset kellett javítani, ha mégis, 

akkor azt azonnal megtette. 

Ekkor döbbentem egyébként rá, 

hogy András nemcsak a költe-

ményeire, hanem a regényeire 

is szóról szóra emlékezik – volt 

ugyanis, hogy egyes részleteket 

kétszer is lediktált, teljesen egy-

formán. Persze, a regénybe csak 

egyszer került bele” –  emléke-

zett vissza Márta, akivel az író 99. 

születésnapján beszélgettünk, 

azon az emlékünnepségen, amit 

a Bíró András nevét viselő köny-

vesboltban tartott a Bíró András 

Baráti Társaság május 3-án. A 

jelenlévők az író verseit olvasták 

fel, felvételről felcsendültek meg-

zenésített költeményei is Szigeti 

Eszter és Varga Zoltán tolmácso-

lásában.

Bíró Andrást már életében is 

így köszöntötték a születése nap-

ján, és ez a szokás a halála után is 

megmaradt. 

„2014-ben hoztuk létre a Bíró 

András Baráti Társaságot, hogy 

ápoljuk András szellemi hagyaté-

kát. Minden évben összegyűlünk, 

felidézzük a munkásságát, majd 

megkoszorúzzuk a sírját az Ercsi 

úti temetőben. Idén az Őrzöm a 

tüzet című versét szavaltuk el a 

sírjánál” – tette hozzá Márta.

Bíró András írói tevékenysége 

mellett közéleti szereplést is 

vállalt, rendszeresen részt vett 

a különféle városi rendezvénye-

ken, sokan ismerték, szerették, 

becsülték, irodalmi munkásságát 

pedig számtalan díjjal elismer-

ték. Nem csoda hát, ha az IRKA 

és a Társaság már most készül 

a századik születésnapi ünnep-

ségre –  valamelyik ki nem adott 

kötetét szeretnék közkinccsé 

tenni; legjobb a fent már említett 

memoár lenne –  tette hozzá 

Daróci Lajosné. Tervezik, hogy 

egy emléktáblák helyeznek ki a 

Bíró András Könyváruház falára 

(a lakóházát már eladták, de az 

ingatlan fekvése miatt ott felsze-

relni a táblát amúgy sem lenne 

előnyös). 

Márta elmondta: „Zsirai László, 

a Jel című katolikus újság szer-

kesztője András egyik legjobb 

barátja volt, és ő szervez egy 

nagyobb lélegzetvételű műsort, 

illetve konferenciát –  reméljük, 

ez meg is valósul. Az ünnepi meg-

emlékezés mellett fontos lenne 

a hagyaték feldolgozása is, több 

íróasztalfiókra való gyűlt össze, 

ráadásul a bibliográfia is csak 

1941-től 1990-ig készült el.”

Ádám Katalin

Őrzöm a tüzet
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A Hősök teréről induló mezőny 

a 6-os úton kezdte a versenyt a 

felvezető után. Érdre elsőként 

két szökevény érkezett, majd 

jelentős távolságra tőlük a me-

zőny is befutott, s az Érd és Bu-

dapest határán lévő Budafoki úti 

körforgalomnál fordultak a 6-os 

útról az M6-os autópályára, ahol 

a Tolmács utcai körforgalomnál 

tértek át a 7-es főútra. Ezen a 

vonalon Érd és Tárnok mellett 

elhaladva egészen Székesfehér-

várig haladtak, hogy onnan Esz-

tergom és Visegrád felé vegyék 

az irányt, hogy utóbbi helyszínen 

zárják a 195 kilométeres nyitó-

szakaszt.

Május 7-én egy 9.2 kilométeres 

budapesti időfutamot rendeztek, 

majd 8-án, a harmadik szakaszon 

Balatonfüred és Kaposvár között 

haladt a mezőny a Balaton északi 

partján, Nagykanizsa érintésével. 

A május 9-i utazónap után az 

első hét Szicíliában zárult, majd 

a második a Scarponi-emléksza-

kasszal kezdődik és indul Reggio 

Emiliába, végül 21 szakasz után, 

május 29-én Veronában ér véget 

a 2022-es Giro d’Italia.

D.B.

Négy versenyen hat 

érmet szereztek a Mas-

ters SE akrobatikus 

rock&rollosai az elmúlt 

időszakban.

Az érdi táncosok által áprilisban a 

Pestszentimrei Sportkastélyban 

rendezett kickdance és területi 

bajnokságon a kickdanceseknél 

a Little Heroes serdülő kisformá-

ció, illetve Bartha Tamás és Silingi 

Petra children párosa, a területi 

bajnokságon pedig az Original 

children kisformáció lett aranyér-

mes, míg az Antigravity juveniles 

nagyformáció bronzérmes. A 

Mystic serdülő kisformáció a 

negyedik helyen végzett a kick-

danceseknél, ahogy a területin a 

Treasure ladies dance kisformá-

ció is. Utóbbi egység nem sokkal 

később Veszprémben a tizedik 

lett egy országos viadalon a 

felnőttek között.

Ezt követően április végén a 

Pestszentimrei Sportkastélyban 

is országos versenyen bizonyít-

hattak a Masters SE táncosai. 

Ez kiválóan sikerült a Bessenyei 

Enikő és Szécsényi Vanessza által 

edzett Original children kisfor-

mációnak, amely a területi után 

az országos versenyen is arany-

érmet nyert, amely klubtörténeti 

siker, hiszen ez volt az egység 

történetének első országos 

győzelme.

Az Antigravity juveniles nagy-

formáció ezúttal betegségek mi-

att létszámhiányosan, tíz helyett 

csak nyolc táncossal kiállva is 

harmadik helyezést ért el, míg a 

First juveniles kisformáció negye-

dik lett kategóriájában.

„Nagyon elégedettek vagyunk 

az eredményekkel, mivel látszik, 

hogy az utánpótlás korosztály-

ban kiemelkedő teljesítményre 

képesek csapataink. Szerencsére 

sok tehetséges fiatal táncol ná-

lunk, így könnyű dolga van a Mas-

ters edzőinek. Ebben a félévben 

még egy országos versenye lesz 

a felnőtt és a gyermek formáci-

óknak májusban, ahol hasonló 

szuper eredményeket várunk a 

Masters-táncosoktól. Ezután kö-

vetkezhet egy kis pihenés, majd 

a nyári táborok és a felkészülési 

időszak az őszi versenyszezonra” 

– értékelt Sárdi Anita, a Masters 

Sportegyesület elnöke.

Domonkos Bálint

Lezajlottak a Pest Me-

gyei Sakkbajnokság 

Szuper csoportjának 

küzdelmei. Íme az ered-

mények.

Az utolsó fordulóban az Érdi 

VSE a már bajnok Dunaharaszti 

együtteséhez utazott és egy 

pontot kellett szereznie, hogy 

a többi csapat eredményétől 

függetlenül biztos második he-

lyezett legyen. Ez elég nehéznek 

ígérkezett, mert betegségek mi-

att a csapat erősorrendjén levő 

legjobb öt játékos közül négy 

hiányzott és a hátrább lévőknél 

is ketten kórházba kerültek, így 

a tíz fős csapat csak nyolc játé-

kossal tudott elutazni. A hazaiak 

már a bajnoki címet ünnepelve a 

hátsó három táblán a fiatalokat 

állították csatasorba, de még így 

is sokkal erősebbek voltak a ven-

dégeknél. Végül öt óra alatt ne-

héz küzdelemben Fábián Péter, 

Horváth Péter és Vendég Balázs 

révén sikerült megszerezni (sőt 

túlteljesíteni) az Érd második 

helyéhez szükséges pontot.

A bajnokságban végül az arany-

érmet Dunaharaszti, az ezüstöt 

Érd, a bronzot pedig Alag-Duna-

keszi együttes csapata nyerte.

Az Érdi VSE legjobb pontszer-

zői: Sinka Csaba, Vendég Balázs 

és Gaál Zoltán, mindhárman 5,5 

pontot szereztek.

Továbbra is várjuk a sakkozást 

szeretőket az Ercsi úti sportte-

lepre vasárnaponként 10 órától.

H. P. L.

Tizenkilenc év után 
újra ezüstérem

Klubtörténeti siker  
a Mastersnél

Suhanás
Május 6-án, 13 óra környékén ért Érdre a 2022-es 

háromhetes olasz kerékpáros körverseny, a Giro 

d'Italia mezőnye, amelynek első három szakaszát 

Magyarországon rendezik.
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Hegyi Ádám, a Kárpáti Farkasok 

szakmai vezetője lapunknak 

adott szezonértékelőjében 

kiemelte a legkisebb korosztályt, 

az U8-asokat, ahol a szezon 

végén már hatvanan voltak, 

köszönhetően a sikeres HokiSuli 

programnak is.

„Ez a csapat szerepelt a Steel 

Bull Kupán, ahol szép eredményt 

ért el, s bár tudtunk versenyezni, 

de a koronavírus még jelen volt, 

ezért nem jutottunk el annyi 

nemzetközi tornára, mint ameny-

nyire szerettünk volna” – mond-

ta Hegyi Ádám. Bár az U8-as, 

U10-es és U12-es korosztályok-

ban hivatalosan nem számolják 

az eredményt, a szakmai vezető 

szerint a szezonban az i-re a 

pontot a II. Érdi Kupa megnyeré-

se tette fel, hiszen az U10-esek 

a legjobb ellenfeleket legyőzve 

lettek aranyérmesek.

„Az U12-es roppant nehéz 

korosztály, mert már itt meg kell 

tanítanunk a nagypályás játékot 

és ez nem könnyű a gyermekek-

nek. Sajnos sok esetben bebi-

zonyosodott, hogy akiről azt 

gondoltuk U10-ben, hogy neki 

könnyebben fog menni, mégis 

nehéz lesz, de persze van olyan 

is, akiről nem gondoltuk volna, 

hogy könnyen veszi az akadályt” 

– mondta Hegyi Ádám, megje-

gyezve, az U12-es és az U14-es 

jégkorong szinte teljesen más 

sportág, ennek ellenére előbbi-

ekkel Csehországban nemzet-

közi tornát nyertek és a szezon 

második részében több játékos 

bemutatkozhatott az U14-esek-

nél is.

A Kárpáti Farkasok a szezon 

előtt alapította meg U16-os és 

U18-as korosztályát, melyek kö-

zül mindkettő kiválóan teljesített 

az idényben, hiszen a fiatalab-

bak a magyar bajnokságban úgy 

végeztek a negyedik helyen, 

hogy a bronzéremért folyó 

párharcban az ötödik meccsen 

dőlt el a harmadik hely az Ifj. 

Ocskay Gábor NJA ellen, míg az 

idősebbek már azzal óriási tettet 

hajtottak végre, hogy bejutottak 

az osztrák ligába, ahol bár az 

alapszakaszban több győzelmet 

is elértek, végül az alsóházi ráját-

szás utolsó helyén végeztek.

„Nagyjából ide saccoltuk 

magunkat a végső tabellán, 

de azért nem ennyire vidám a 

helyzet, mert a bronzpárharcot 

végignézve azt mondom, simán 

elcsíphettük volna a harmadik 

helyet is, ha az első mérkőzésen 

nyerni tudunk. Ott az ellenfél 

egy kicsit vékonyabb kerettel 

állt ki és fontos lett volna, hogy 

pályaelőnybe kerüljünk, de nem 

kesergünk, mert hasznos év volt 

a srácoknak. Sokat dolgoztunk 

velük és ki kell emelnem, hogy 

ezek a gyerekek harcolták ki, 

hogy az U18-asoknál az osztrák 

bajnokságban részt tudjunk ven-

ni. Ez egy kicsit speciális helyzet, 

mert az U16-osokra épül az U18-

as korosztályunk, szóval extra 

helyen fejlődhettek” – húzta alá 

Hegyi Ádám, kitérve arra is, hogy 

egyre több korosztályos váloga-

tottat ad a klub.

Arra a kérdésünkre, hogy az 

ország élcsapataihoz viszonyítva 

milyen szintre jutott el a Kárpáti 

Farkasok az elmúlt években, 

határozottan kijelentette, már 

ők is az elit részei lettek. „Az elit-

hez tartozunk és számolnak is 

velünk. Amikor van a szövetség 

berkein belül egy konferencia, 

akkor abszolút az a vélemény, 

hogy mi is szóba kerülünk, mint 

rangos ellenfél és utánpótlás-

nevelő egyesület. Örülünk, hogy 

ezt sikerült elérnünk, ezért 

dolgozunk. Innen a következő 

lépcsőfok, hogy U14-től is szá-

moljanak velünk” – húzta alá a 

szakmai vezető.

A klub sikerességéhez nagyban 

hozzájárul az is, hogy egy minden 

igényt kielégítő létesítményben 

akár nyáron is dolgozhatnak, a 

szezonban pedig minden héten 

rendeztek több tornát is.

„A koronavírus-helyzet miatt 

redukálták a tornák számát és 

jelentkezési sorrend alapján 

dől el, ki vehet részt és hány-

szor. Ha viszont mi rendezzük 

a tornát, akkor automatikusan 

résztvevők vagyunk, ezekkel a 

tornákkal próbáltuk elérni, hogy 

megkapják a kellő meccsszámot 

a tanítványaink” – magyarázta 

Hegyi Ádám.

A Kárpáti Farkasok még 

júniusig tart edzéseket, majd 

egy hónapos júliusi szünet után 

augusztusban „jégkorongra 

éhes” játékosokkal, új összeté-

telű korosztályokkal vág neki a 

következő szezonnak.

Domonkos Bálint

S P O R T
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Már a szűk elitben a Kárpáti Farkasok

A Kisvárda ellen kezdte meg a 

bajnoki hajrát az ÉRD, amely az 

utolsó három meccsre három 

hetet készülhetett a válogatott 

szünet miatt. A K&H liga 24. 

fordulójában, az ÉRD Arénában 

készültek bravúrra az érdiek, 

de a Kisvárda elleni találkozót 

valamelyest a vendégek kezd-

ték jobban és 3–1-re húztak el.

Bár az ÉRD 4–4-nél egyenlí-

tett, a szabolcsiak ezután ismét 

elkapták a fonalat, és megint 

elléptek hárommal. Horváth 

Roland időkérése után viszont 

egyrészt a Kisvárda sorozat-

ban négy ziccert is hibázott, 

másrészt az ÉRD-nél remekelt 

Alexandra Vukajlovics, akinek 

vezérletével a 24. percre fordí-

tottak a hazaiak (8–7). Sőt, Bódi 

Bernadett gólja után kettővel is 

vezettek, végül 11–10-es előnnyel 

vonulhattak szünetre.

A Kisvárda nem kezdte jól a 

második félidőt, és bár az ÉRD-

nél is volt több pontatlanság, 

mégis sikerült ellépni három 

góllal – igaz, közben Alexandra 

Vukajlovics bokáját hosszasan 

ápolni kellett.

A meglehetősen gólszegény 

második félidőben jól tartotta 

a különbséget az ÉRD, hiszen 

az 52. percben a visszatérő 

Vukajlovics két góljával 16–13-ra 

vezetett. A Kisvárda viszont a 

hajrában kétszer is visszajött egy 

gólra, de Hadfi Gréta az utolsó 

percekben is kulcsfontosságú 

védéseket mutatott be.

A vendégek az utolsó percben 

még támadhattak az egyenlíté-

sért, de Hadfi Gréta újabb védé-

sével az ÉRD megőrizte előnyét, 

és 18–17-re legyőzte a Kisvárdát!

Az ÉRD győzelmével és a 

Szombathely FTC elleni hazai 

vereségével Kopecz Barbaráék 

óriási lépést tettek az NB I-es 

tagság megőrzése felé, hiszen 

a Pest megyeiek előnye négy 

pontra nőtt a vasiakhoz képest, 

akiknek a május 15-i (18 óra), ÉRD 

elleni hazai mérkőzésen legalább 

nyolc góllal kellene legyőzniük 

Szabó Kittiéket, hogy előnyösebb 

helyzetből várják a záró fordulót.

Domonkos Bálint

Izgalmas csatában  
győzte le Érd a Kisvárdát
Jó védekezéssel és remek kapusteljesítménnyel 

győzte le hazai környezetben 18–17-re a Kisvárda 

Master Good SE-t és tett nagy lépést az NB I-es tag-

ság megőrzése felé az ÉRD.
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Szezonértékelő

Noha csak 2019-ben, az Érdi Jégcsarnok átadásával 

kezdődött meg a munka a Kárpáti Farkasok jégko-

rongozóinál, a 2022-es szezon végére szinte minden 

korosztályban a legjobbak közé jutott el a klub.
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG

FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 

VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-

gyek! Hívjon bizalommal!  

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

ÁLLÁS

HALACSKA REFORMÁTUS  

ÓVODA (1221 Budapest, Törley tér 

3-4.), augusztusi kezdéssel 22 fős 

csoportba keresztyén óvodapedagó-

gust keres. Fényképes önéletrajzokat 

a halacskaovi@halacskaovi.hu e-mail 

címre várjuk. (120/2021)

SZOLGÁLTATÁS

TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 

javítása, cseréje, beázás elhárítás, 

bádogozás, Lindab tető, új tető csere-

pezése, kisebb javítások, SOS munkák. 

Tel.:  30/622-5805, 20/492-4619 127/2022)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 

ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 

bontás nélkül is, lapostető szigete-

lését, kerítés építést és mindenfajta 

kisebb javításokat.  

Tel.: 70/5882701 119/2022)

GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, mű-

gyűjtőnő, legmagasabb áron, vásárol 

festményeket, aranyakat, drágakövet, 

ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat, 

üvegtárgyakat, kardokat, papír- és 

pénzérmét, Herendiket, kerámiákat, 

teljes hagyatékokat, gyűjteményeket 

stb. Üzlet Telefon: 06 30 400-36-45, 

zsolnay08@gmail.com 130/2022)

EGÉSZÍTSE KI ANYAGI JÖVEDEL-

MÉT. Gábor Eszmeralda Eltartási vagy 

Életjáradéki szerződést kötne, igény 

esetén gondozását is vállalná  

Telefon: 06/30 898-57-20  131/2022

TÖBBFAJTA PAPRIKA- ÉS  

PARADICSOMPALÁNTA eladó az 

Égerfa utcában. Tel.: 06/70 543 84 79

 117/2022)

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 

HÁZHOZ MEGYEK.  

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

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

EGYÉB

BARÁTNŐT KERESEK. 75 év körüli 

érdi vagy Érd környéki, egyszerű, 

alacsony hölgy személyében.  

Tel:  06/20 947 8993 116/2022)

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)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site
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HIRDESSEN 

AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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A Betegápoló Irgalmasrend 
Szent József Otthon felvételt hirdet 

az alábbi munkakörbe: 

ÁPOLÓ, SZOCIÁLIS GONDOZÓ 
SEGÉDÁPOLÓ ÉS TAKARÍTÓ 

Bérezés megegyezés szerint, plusz 
egyéb juttatások. Jelentkezni 

a hidegh@index.hu email címen 
lehet. 

Tel: 06 23 365 627
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh 

-Esperes Ákossal
18.00 Memories
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Jazzpresszó 
21.00 Sztárportré

KEDD
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Apád-anyád
21.00 Jazzpresszó ism. 

SZERDA
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Rockbarlang 
 Gidófalvi Attilával 

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism. 

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
14.00 Majdnem szombat, 

pláne délután 
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Play Off
  – Az ÉrdFM 101.3 

sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
6.00 Budáskenyér Best of 
12.00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Sztárportré ism.

VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism. 
06.00 Budáskenyér Best of 
12:00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism.  
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Starsky és hát jazzklub 
22.00 Jövőnéző ism.

Május 16. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:20 Párbeszéd
8:50 Honvéd
9:00 MŰÁBRÁND
 68 KECSKEMÉTI SÁNDOR 75 KAS Galéria
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
 Szombathelyi Kézilabda Klub 
 és Akadémia-Érd
21:10 Partizán tv – "Nagyon gyorsan 

felzabálta a popzenét a NER" - Lovasi 
András

 22:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:40 Érdi történetek
00:10 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 17. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:10 Párbeszéd
8:25 Turnébusz tv-Magácska
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- Nagykanizsa
21:50 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:45 Mondjuk a magunkét
22:00 Tiszta románc (2002), 
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 18. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv- Magácska
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, Ragályi Elemér (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, R.: Babiczky László
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Partizán tv Majka: Nem vagyok 

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

Május 19. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz tv- Magácska
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:10 Párbeszéd
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz tv- Magácska
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
16:30 Vajtó és a Világ 
17:00 Turnébusz tv-  Magácska
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:15 Mondjuk a magunkét
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
19:15 Negyedik negyed
 Fodor János műsora, Ragályi Elemér (ism)
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:15 Film – Gumikalapács (2010) 
21:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:15 Kézilabda 2021-2022. Női NBI 
 Szombathelyi Kézilabda Klub 
 és Akadémia-Érd
22:50 Film-A film (2000), 
 magyar filmdráma R.: Surányi András, 
0:30 Érdi napló  – napi hírösszefoglaló

Május 20. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR 
 Szigetszentmiklós Városi Galéria 
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz Fesztivál 

2021-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: Szombathelyi Kézilabda 

Klub és Akadémia-Érd
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, Rendező: 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

Május 21. SZOMBAT
8:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete
10:00 Híradó – napi hírösszefoglaló
10:15 Juhász Árpád: Emberevők 
 unokái között, könyvbemutató a 

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

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

Május 22. 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 
 Szombathelyi Kézilabda Klub 
 és Akadémia-Érd
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:30 Mondjuk a magunkét
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:35 Hit és Lélek ism.
 A Görögkatolikus egyház- és 
 az Evangélikus egyház üzenete.
15:25 Negyedik Negyed
 Fodor János műsora
16:35 Kézilabda  Szombathelyi Kézilabda 

Klub és Akadémia-Érd
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
21:20 7 nap
21:55 Film - Kajakozásban 
 nőttem fel... -
23:20 7 nap

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Május 11-én, szerdán a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtárában Kokopelli 

jazz matiné, interaktív jazz koncert lesz 

óvodásoknak A helyek korlátozott száma 

miatt a Gyermekkönyvtár elérhetőségein 

előzetes regisztrációt kérnek.

Május 14-én, szombaton 9 órától Baba-ma-

ma börzét rendeznek a Szepesben, ahol 

használt gyermekruhák, játékok cseréjére 

és vásárlására nyílik lehetőség.

Május 14-én, szombaton 14 órakor ismét Én-

idő a Parkvárosi Közösségi Házban „Egye-

dül nem megy? Társakkal könnyebb ökon 

élni” címmel. 

Május 14-én, szombaton 16.30-tól ismét me-

sedélutánt tartanak a Parkvárosi Közösségi 

Házban. A mesemondó ezúttal Ullmann 

Mónika színésznő lesz.

Május 15-én, vasárnap 15 órakor Botrány az 

Operában. A tavaszi színházbérlet harmadik 

előadása a Pesti Művész Színház előadásá-

ban.

Május 17-ig tekinthető meg Bóné Anna Pirka-

dat című kiállítása a Parkvárosi Közösségi 

Házban.

Május 18-án, szerdán 12.30-tól a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár Parkvárosi Fiókkönyvtárá-

ban Sohonyai Edit írónővel találkozhatunk.

Május 19-től, 16.30-tól minden csütörtökön 

lesz Kihívás Neked!, vagyis fejlesztő foglal-

kozás LEGO-val.

Május 21-én, szombaton 15 órakor a Park-

városi Közösségi Házban László Emőke 

Átlépések című kiállításának megnyitójára 

kerül sor.

Május 21-én, szombaton 10 órától Érdi Vitali-

tás-napot rendeznek a Szepes Gyula Műve-

lődési Központban. A fő témák az egészség, 

a megelőzés és az alternatív gyógymódok 

lesznek.

 

„Idősen, aktívan Érden” 

– ingyenes idősügyi programsorozat

A Szepes Gyula Művelődési Központ  

„Idősen, aktívan Érden”  ingyenes idősügyi 

programsorozata az alábbi eseményekkel  

várja az érdi 65 év felettieket:

Május 11-én 14.00 órai kezdettel Szabó 

Gabriella és Palotai Péter ad komolyzenei 

koncertet a Szepesben a „Köszönjük, Ma-

gyarország!” program támogatásával.

Május 12-én izgalmas helytörténeti sétára 

várjuk az időseket Ófaluba, a találkozó 10 

órakor lesz a Termálfürdő előtt.

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

vény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

GONDOZÓ 
munkakör betöltésére. 

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

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 pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. 
május 3-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. 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 bizonyítványmá-
solat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő 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.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Védőnők

TERÜLETI VÉDŐNŐ (3 FŐ)
munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 

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

A munkakörbe tartozó feladatok: A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerinti területi védőnői feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés
• Körzeti védőnő, ill. pályakezdők!
• Felhasználói szintű Windows
• Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: 
• Családközpontú gondolkodásmód, empátia, szervezőkészség
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, érvényes 

működési engedély, erkölcsi bizonyítvány

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő nyújt, a 06-30/571-1427-es telefonszámon.

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

feltüntetni a munkakör megnevezését: Területi védőnő 
Elektronikus úton Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő számára a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen keresztül 

Személyesen: Szakálné Dimov Mariann, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 05.25.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.erdmost.hu weboldalon.

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

Safranek

Barátságos, közepes testű kan kutyus,  

6 hónap körüli. Vidám, mozgékony, még 

nevelést igényel. Szukákkal általában 

jól kijön.

Rudi

6 hónap körüli, nagytestűre növő, 

barátságos, szocializált kanocska. Talált 

kölyökként került a gondozásunkba. 

Még sok foglalkozást igényel.

(1/2022)
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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

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!
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