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5. OLDAL 9. OLDAL

Nyári tábor
Június 27. és augusztus 19. között 

a Szociális Gondozó Központ ismét 

megszervezi a nyári napközis tábort 

az érdi gyerekeknek.

4. OLDAL

Zöld utakon
Nem véletlen, hogy a város nemrég 

elkészült klímastratégiájában 

fontos szerepet kap a közlekedés 

zöldítése.

Emlőszűrés
A mammográfiai vizsgálat éle-

tet menthet. Dr. Nahn Krisztina 

mammográfia szakmai vezetőt és 

radiológust kérdeztük.

Minden felszabadítható 
forrás aszfaltozásra megy
Az új műszaki koncepcióval lehetővé válik a mellékutcák 

tömeges aszfaltozása. Jelenleg negyven utca környékén 

járnak. Mivel ötszáz utca burkolatlan, ez még nem látvá-

nyos előrelépés, de Csőzik László szerint, ha elérkeznek a 

120-150-dik leaszfaltozott utcához, azután már nyilvánvaló 

lesz, hogy a városban nagyon komoly program indult el.

CIKKÜNK A 2. OLDALON  

A szakember tippjei  
kezdő futóknak
Ha már van Érden egy kiváló futópálya, ráadásul van egy 

csodás Duna-partunk, ami szintén alkalmas a kocogás-

ra, miért ne élnénk a lehetőséggel? Megkértük Maurer 

Szandrát, az érdi kézilabdások erőnléti edzőjét, mondja 

el nekünk, mire figyeljen egy kezdő futó. Nem a tempó 

és a táv a legfontosabb, hanem a rendszeresség.

CIKKÜNK A 9. OLDALON 

„Vagyok, amilyen vagyok, 
ebből gazdálkodunk”
Nem Bősz Anett lett Érd képviselője a Parlamentben, 

viszont úgy néz ki, hogy Karácsony Gergely helyette-

seként a Főpolgármesteri Hivatalban alkalma lesz az 

agglomeráció és a főváros együttműködését erősíteni. 

Amellett, hogy most az anyaságra is készül, nemcsak  

az új kihívásra, ez most a számvetés ideje.

INTERJÚNK A 6–7. OLDALON 

Egyik vasárnap délután volt két szabad óránk, úgyhogy 

elsétáltunk az Érdligeti-tóhoz. Mivel a kislányom egy 

csomó olyan kérdést tett fel nekem a tóval kapcsolatban, 

amire nem tudtam a választ, megígértem neki, hogy  

utánajárok. Íme, ez lett belőle. » CIKKÜNK A 8. OLDALON

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

Városunk egyik gyöngyszeme  
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Ahogy Csőzik László polgár-

mester fogalmazott közösségi 

oldalán, sok mindent kértek a 

városvezetéstől és a választó-

kerület képviselőjétől, Andrasek 

Mónikától. 

„Hard talk, ahogy az angolok 

mondják, hiszen főleg olyan 

témák kerültek elő, amelyek több 

évtizede problémák Érden, s 

amiket az egymást követő, külön-

böző pártállású polgármesterek 

sem tudtak megoldani. Pedig a 

rendszerváltás óta eltelt 32 esz-

tendőből 17 éven át kormánypárti 

polgármester állt a város élén.”

Gondot jelent a murvás utcák 

pora, a nagy esők idején áradó 

csapadékvíz és a Bálint utca 

egyre nagyobb forgalma. 

„Igyekszünk megoldást találni 

a gondokra, minden felszaba-

dítható forrást az aszfaltozásra, 

az utak rendbetételére költünk. 

Eddig közel 40 utca kapott asz-

faltburkolatot ebben a ciklusban. 

De több ügyben még valamennyi 

türelmet kértem, hiszen a köz-

ponti pénzelvonások továbbra is 

sújtják Érdet. Ráadásul a több-

ségnek elfogadható megoldá-

sok kidolgozása közlekedési és 

műszaki szakemberek bevonását 

igényli. Sajnos ilyen az országos 

bürokrácia, egy kisebb beruhá-

zásnál is sokszor évek mennek el 

a terveztetéssel, közbeszerzés-

sel, kivitelezéssel. Egy biztos, mi 

igyekszünk, és amennyi pénze 

csak van a városnak – évi 2-300 

millió –, arra költjük, hogy rendbe 

tegyük az infrastruktúrát, élhe-

tőbbé tegyük a várost.”

erdmost.hu

Minden felszabadítható forrás  
aszfaltozásra megy
Utcafórumot tartottak az Emil, a Bálint és a kör-

nyékbeli utcák lakói. Évtizedes problémák kerültek 

elő: aszfaltozás, vízelvezetés, növekvő forgalom.

Leaszfaltozzák a Péter, 

Orvos, Citromfa utcákat 

is, és remélhetőleg a 

Narancsfa utca is belefér 

ebbe a körbe.

Szűcs Gábor alpolgármester az 

Érdi Televíziónak úgy fogalma-

zott, harmincéves problémát 

oldanak meg most. A Liliom utca 

teljes hosszúságában aszfalt-

burkolatot, illetve szegélyt kap, 

és a vízelvezetésre is megoldást 

találnak. A forgalomirányítás is 

változik, de hogy melyik irány-

ban legyen egyirányú az utca, 

arról még egyeztetnek az itt 

élőkkel.

Csőzik László polgármester 

elmondta: a Liliom utca asz-

faltozása még a tavalyi közbe-

szerzési kör egyik eleme. Ebből 

még három-négy utca van 

hátra: ezek a Péter, az Orvos 

és a Citromfa. Azon dolgoz-

nak, hogy a Narancsfa utca is 

beleférjen.

„Ezzel párhuzamosan most 

készítjük elő a következő, az 

idei évre vonatkozó közbeszer-

zési kört. Szeretnénk, ha a nyár 

második felében elindulhatna 

az érdi mellékutcák burkolá-

sának következő üteme. Ami 

problémát jelent, hogy jelen-

tősen nőtt az építőipari alap-

anyagok ára, és az aszfaltozás 

költségei is 25-30 százalékkal 

emelkedtek. Így szűkös költség-

vetésünkbe kevesebb utca fér 

majd bele. Azon vagyunk, hogy 

az államtól kapjunk támogatást 

az útprogram folytatására” – 

emelte ki a városvezető.

Csőzik László elmondta azt 

is: az új műszaki koncepcióval 

lehetővé válik a mellékutcák 

tömeges aszfaltozása. Jelenleg 

negyven utca környékén járnak 

– mivel ötszáz utca burkolatlan, 

ez még nem látványos előrelé-

pés, de Csőzik László úgy kal-

kulál, ha elérkeznek a 120-150-ik 

leaszfaltozott utcához, azután 

már nyilvánvaló lesz, hogy a vá-

rosban nagyon komoly program 

indult el:

„Bízom benne, hogy folytatni 

tudjuk a munkát, és teljesítjük 

ígéretünket, hogy Érd poros, 

murvás utcáit egyszer s minden-

korra felszámoljuk.”

erdmost.hu

Szilárd útburkolatot 
kapott a Liliom utca 

Amióta megnyílt, igen nagy 

népszerűségnek örvend a 

Papi földeken lévő játszótér. 

Hamarosan a vizes részleget is 

birtokba vehetik a gyerekek.

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata lapunkat arról 

tájékoztatta,hogy az elmúlt na-

pokban megtörtént a játszótér 

részleges felújítása: a homok 

és a kötelek cseréje, a játszótér 

egyes elemeinek újrafestése, 

most következik majd a vizes 

részleg rendezése. 

Jelenleg az ÉKFI azt vizsgál-

ja, hogyan alakítsa át a vizes 

részleget, előtte feltárja a 

problémákat. Eddig több opció 

is szóba került az átalakításra, 

rövidesen pedig maguk a mun-

kálatok is elkezdődnek.

erdmost.hu

Szépül a játszótér  
a Papi földeken

Csőzik László szerint az ország-

gyűlési választáson a szavazók 

kevésbé az önkormányzat 

teljesítményét értékelték, mert 

a mostani eredmény különvá-

lasztható attól. A városvezető 

úgy véli, a kampány hajrájában 

sokat számított az orosz–ukrán 

háború miatt kialakult helyzet. 

Szerinte a háború nélkül szolid 

Fidesz-győzelem született volna. 

Megjegyezte, a kampányban 

az is hangsúlyos volt, hogy az 

ellenzéki összefogás nem tudta 

elhitetni a szavazókkal, hogy 

kormányzóképesebb, mint a 

mostani, illetve a kampányban 

az sem volt szerencsés, hogy az 

ellenzék hat plusz egy kampányt 

végzett, hiszen a hat párt mel-

lett Márki-Zay Péter kampánya 

nem ért össze.

Csőzik László beszélt továbbá 

az őt ért méltatlansági eljárás-

ról, melynek alapja egy tavaly 

májusban elfogadott törvénymó-

dosítás, amely kimondja, hogy a 

3000 főnél nagyobb lélekszámú 

települések vezetői és képviselői 

– bizonyos kivételektől eltekint-

ve – nem kaphatnak díjazást 

máshonnan. Csőzik László azon-

ban 2018 óta felügyelőbizottsági 

tagja a Dimenzió Kölcsönös Biz-

tosító és Önsegélyező Egyesület-

nek, amiért díjazásban részesült, 

és ezt évről évre fel is tüntette 

a vagyonnyilatkozatában. A 

törvénymódosítás után Csőzik a 

2021. május 1. óta eltelt időszakra 

kapott tiszteletdíját visszautalta 

a biztosító társaságnak.

Érd polgármestere a közte-

levízióban beszélt még a dr. 

Aradszki András országgyűlési 

képviselővel való együttműkö-

déséről, mellyel kapcsolatban 

úgy fogalmazott: „Mi ezeket 

a beruházásokat ugyanolyan 

fontosnak tartjuk, mint Aradszki 

úr, és azt reméljük tőle, hogy 

végre szövetségesek lehetünk 

abban, hogy Érd előre menjen, 

ne hátra.”

erdmost.hu

Csőzik László a köztévében
Csőzik László, Érd polgármestere volt az M1 Ma 

reggel című műsorának május 10-i vendége. A város-

vezető az országgyűlési választásról, illetve a  

dr. Aradszki András országgyűlési képviselővel való 

együttműködésről beszélt.
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Megtudtuk, hogy 1947 óta 

folyik az oktatás az Érdi Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Isko-

lában, ahol jelenleg 850 gyerek 

tanul, összesen három épület-

ben. Az intézmény közműve-

lődési és kulturális jelentősége 

a város életében az utóbbi 30 

évben a legmeghatározóbb. 

Ennek egyik magyarázata, hogy 

1993-tól lehetőség teremtődött 

az emelt szintű ének-zenei 

nevelés szervezésére, megva-

lósítására. Mindez azt is jelenti, 

hogy immáron a körzeti beis-

kolázási feladatok mellett a 

városban egyedülállóan képez-

hetik – valamennyi évfolyamon 

egy-egy osztályban – ének-zene 

tantárgyból emelt óraszámban 

a gyerekeket. A zenei nevelés, a 

zenével nevelés az iskola egyik 

fő célkitűzésévé vált. Emelt 

szinten a heti 4 ének-zene 

órával és az órarendbe épített 

énekkari munkával a gyerekek 

a hét minden napján zeneközel-

ben élnek.

Maitz Ferenc elmondta, a Kő-

rösiben a zeneoktatás szerves 

része az iskolai kórusokban való 

részvétel. A nyolc évfolyamos 

ének-zenei nevelés kisugárzó 

és ösztönző hatásának egyik 

jellemző eredménye kórusaik 

hazai és nemzetközi sikere. Leg-

jelentősebb kóruseredményük 

közt találunk négy nemzetközi 

második és számos hazai első 

díjat. Kórusaik további címei: 

„Év kórusa”, „Nívódíj”, „Pest 

megye gyermekkara”. Együtte-

seikkel közreműködnek állami 

és egyéb rendezvényeken is. 

Jelentősek külföldi vendégsze-

repléseik is.

A Kőrösi egyike azon közok-

tatási intézményeknek, amely 

országos kiterjesztésű zenei 

rendezvényeket szervez. 1996 

óta évente megrendezik a 

kórusfesztivált „Örvendjen az 

egész világ!” címmel az ország 

valamennyi általános és közép-

iskoláinak meghirdetve.

A 75 éves jubileum alkalmából 

május 13-án tanítás nélküli egész 

napos programot szerveztek a 

tanulóknak, volt sportprogram, 

kiállításmegnyitó, kirakodóvá-

sár, táncház és még számtalan 

izgalmas esemény.

erdmost.hu

Jubileumot ünnepel a Kőrösi
A zenei nevelés az iskola egyik fő célkitűzésévé vált
Ebben a tanévben ünnepli alapításának 75. évfordu-

lóját az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola. 

A jubileumi programzáró rendezvényeket május 

13-án tartották. Kollégáink Maitz Ferenc igazgatóval 

beszélgettek az ÉRD FM 101.3 Bundáskenyér című 

műsorában.

A részletekről a QR-kód leolvasá-

sával hallgassa meg Maitz Ferenc 

igazgatót!

Az intézmény beszámolója sze-

rint előbb Taksonyban rendezték 

május elején a Német Nemzeti-

ségi Regionális Versenyt, ahol a 

Zeneiskola harmonika duója, Szo-

kolai Nándor és Majoros Máté 

egyrészt ezüst minősítést és 

különdíjat szerzett, másrészt ott 

lehet a Landesrat által szervezett 

Harmonikawoche nyári táborban.

Mellettük a Fúvós Kamara-

együttes (tagok: Dóry Vilmos, 

tuba; Gerendás Roland, klari-

nét; Halász Dorina Anna, fuvola; 

Koncz Bianka Amarill; Majoros 

Máté, harmonika; Miklós Cson-

gor Kolos; Nagy Panka Sára, 

tenorkürt, baritonkürt, Nemes 

Csaba Levente; Németh Kitti; 

Stier Máté; Szabó Heniretta; 

Takács Árpád, szárnykürt) és 

Gaga Zalán harangjátéka arany 

minősítést, Nagy Panka Sára 

tenorkürttel ezüst minősítést, 

Stier Máté harsonával, Koncz 

Bianka Amarill pedig harmoni-

kával ért el bronz minősítést.

Ezt követően a Lukin Lász-

ló Alapfokú Művészeti Iskola 

tanítványa, Nagy Panka Sára 

tenorkürtjével kiemelt arany 

minősítést szerzett május 11-én 

a VI. Abonyi Országos Vadász-

kürt-, Mélyrézfúvós- és Rézfúvós 

Kamarazenei Fesztiválon.

erdmost.hu

Sikeresek a zeneiskola 
növendékei

Június 16. és augusztus 

31. között biztosítják a 

meleg ételt a gyerekek-

nek a nyári szünet ideje 

alatt.

Az önkormányzat a miniszteri 

rendeletben meghatározott 

évközi szünet munkanapjain 

biztosítja a hátrányos helyzetű 

és a rendszeres gyermekvédel-

mi kedvezményben részesülő 

halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek, továbbá a menedékes, 

a menedékesként elismerését 

kérő vagy az Ukrajnában állandó 

lakóhellyel rendelkező és 2022. 

február 24-én vagy azt követő-

en Ukrajnából érkező magyar 

állampolgár gyermek, tanuló 

részére a meleg ételt. A nyári 

szünet időtartama alatt, június 

16-ától augusztus 31-éig 11 és 12 

óra között biztosítják a meleg 

ételt azon gyermekek számára, 

akiknek szülei igényelték ezt.

Étkezésre két helyszínen van 

lehetőség: az Érdi Kincses Óvoda 

étkezőjében (2030 Érd, Edit utca 

3.) vagy az Érdi Szivárvány Óvoda 

étkezőjében (2030 Érd, Hegesz-

tő utca 2-8.). A szünidei gyer-

mekétkeztetés iránti kérelmek 

benyújtására postai úton vagy 

személyesen a Polgárok Háza 

Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

erdmost.hu

Gyermekétkeztetés nyáron

A Magyar Madártani és Termé-

szetvédelmi Egyesület (MME) 

szerdai közleményében felhívja a 

figyelmet arra, hogy a tőrösdara-

zsak az emberekre, a háziállatok-

ra nem veszélyesek, ugyanakkor 

biológiai úton segítenek kor-

dában tartani például a csere-

bogár-szaporulatot is. Az óriás 

tőrösdarázs Európa legnagyobb 

darazsa, egyben kontinensünk 

legnagyobb hártyásszárnyúja, 

akár öt centiméter hosszúra is 

megnőhet. Nősténye sárga fejű, 

a hím pedig kékesfekete fejéről 

ismerhető fel. Mivel ártalmatla-

nok, irtásuk felesleges. Az óriás 

tőrösdarázs Magyarországon 

védett rovar, eszmei értéke 

ötvenezer forint. 

A tudatlanság évről évre szá-

mos ilyen állat pusztulását okoz-

za például a munkájukat nem 

kellő szakmai felkészültséggel 

végző rovarirtók miatt.  A termé-

szetvédők felhívják a figyelmet 

arra, hogy ezek a rovarok nem 

tévesztendőek össze a családi 

közösségekben élő, a ház körül 

gyakori és agresszív, jellegzetes 

fekete-sárga mintázatukkal jól 

elkülöníthető társas darazsakkal, 

köztük a lódarázzsal.

A tőrösdarazsak is rendelkez-

nek fullánkkal, ezt azonban (ha-

csak nem fogjuk meg őket) nem 

ellenünk használják. A tőrösdara-

zsak mérge nem fájdalomkeltés-

re, hanem lárvák megbénítására 

szolgál. A tőrösdarazsak ugyanis 

parazitoidok, szaporodásukhoz, 

a peterakáshoz nagyobb termetű 

rovarok, elsősorban lemezes-

csápú bogarak lárváira van szük-

ségük. Ezért a megjelenésükre 

is ott számíthatunk leginkább, 

ahol a talajban, a pusztuló fában, 

a komposztban nagy, gyakran 

jelentős mennyiségben találnak 

cserebogárpajorokat, szarvasbo-

gár-, orrszarvúbogár-, rózsabo-

gárlárvát.

Forrás: MME

A Német Nemzetiségi Regionális Versenyen, majd a 

VI. Abonyi Országos Vadászkürt-, Mélyrézfúvós- és 

Rézfúvós Kamarazenei Fesztiválon vettek részt az 

érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola növen-

dékei.

Veszélytelenek a májustól 
megjelenő tőrösdarazsak
Májustól a nyár végéig lehet számítani a termetes 

tőrösdarazsak feltűnésére a kertek, parkok gyepén, 

egy korhadó fa közelében vagy épp a komposztnál, 

akár nagy tömegben is. A látvány ellenére nem kell 

félni tőlük, mert az emberre ártalmatlanok.
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Június 27. és augusztus 

19. között a Szociális 

Gondozó Központ ismét 

megszervezi a nyári 

napközis tábort az érdi 

gyerekeknek.

Helye: Érdi Bolyai János Általá-

nos Iskola (2030 Érd, Erzsébet 

u. 24.)

Szervező: Szociális Gondozó 

Központ

A táborvezető elérhetősége a 

tábor ideje alatt: 06-20/407-0178

A tábor nyitva tartása: 8–16 

óráig. Ügyelet: 7–8 óráig és 

16–17 óráig

Kirándulás napján a táborba 

érkezés időpontja: legkésőbb 

7.45 perc (késés esetén gyerme-

ket a táborba kirándulós napra 

nem tudunk befogadni!)

Jelentkezés módja: Az Intézmé-

nyi Gondnokságon elsősorban 

e-mailben (gondnoksag@erd.

hu) vagy személyesen.

Térítési díj befizetése: A jelent-

kezéssel egyidejűleg az Intéz-

ményi Gondnokságon, illetve 

átutalással. Átutalás esetén kérik 

a gyermek nevét és a turnust a 

közlemény rovatba feltüntetni. 

A gyorsabb ügyintézés érdeké-

ben kérik, lehetőség szerint át-

utalással szíveskedjenek fizetni.

A táborba kizárólag az első 

osztályt már elvégzett tanulók 

jelentkezhetnek, befejezett 8. 

általános iskolai osztályig. A 

jelentkezést a térítési díj befize-

tésének időrendi sorrendjében 

fogadják el.

Intézményi Gondnokság címe: 

2030 Érd, Budai u. 14.

Telefonszám: 06-23-521-164, 

06-23-521-166

Bankszámlaszám: 11784009-

15440457-00000000 (OTP Bank 

Nyrt.)

Nyitvatartás: 2022. június 27. 

– 2022. augusztus 19. közötti 

időszakban:

hétfő: 8.00 – 15.30, kedd és 

csütörtök: 8.00 – 15.30 óráig

Részletek:

• Tábori térítési díj: 12 000,- Ft/ 

hét /fő. A térítési díjak számlázá-

sakor e-számla kerül kiállításra.

• Szociális rászorultság esetén: 

7000,- Ft/hét/fő (kérelmet Érd 

MJV Szociálpolitikai Csoport-

jához kell benyújtani). Aki a 

2021/22 tanévre/nevelési évre 

vonatkozóan rendelkezik érvé-

nyes határozattal, az a tábor 

idejére a kedvezményt igénybe 

veheti.

• Diétás étkezés – tájékoztató 

az Intézményi Gondnokságon

• nem érdi lakosok részére:  

25 000-Ft/ hét/ fő

• integráltan oktatható SNI-s 

gyermekeket is fogadnak a 

táborban, de a szakértői véle-

ményt csatolni kell a jelentkezé-

si laphoz.

• A tábor teljes időtartama 

alatt a szervezők fokozott 

figyelmet fordítanak a fertőt-

lenítésre és az ÁNTSZ által 

megszabott óvintézkedések 

betartására a koronavírus-jár-

ványra való tekintettel.

• Szükséges felszerelés: 

papír zsebkendő, időjárásnak 

megfelelő öltözék (zárt cipő, 

esőkabát, vászonsapka), kulacs/

innivaló, megfelelő méretű há-

tizsák, szúnyog-kullancsriasztó, 

naptej, sapka/kalap

• Lemondás betegség esetén: 

hétköznaponként 10 óráig 

tudja fogadni az Intézményi 

Gondnokság a következő napra 

történő lemondást (e-mailben 

vagy telefonon).

• Szándékos károkozás esetén 

a szülőt/gondviselőt anyagi 

felelősség terheli. A gyermek 

személyes tárgyaiért a szerve-

zők nem vállalnak felelősséget!

Forrás: erd.hu

Itt vannak a nyári napközis 
tábor részletei

Érd – több megyei jogú várossal 

együtt – elkészítette klímavé-

delmi stratégiáját, amelynek van 

egy társadalmasítási, szemlélet-

formáló része: szeretnék minél 

közelebb vinni az emberekhez a 

tudást, hogy egyre zöldebben és 

karbonsemlegesebben éljünk. A 

projekt keretében több rendez-

vényt is tartottak, felállítottak 

egy nagyobb klímasátrat a Föld-

rajzi Múzeum udvarán, klíma-

pikniket rendeztek, egy kisebb 

sátorral pedig iskolákba, illetve 

rendezvényekre vándorolnak 

ezekben a hetekben.

Legutóbb a VMG-be látogattak 

el programjukkal. Mint Palkó 

Zsolt klímavédelmi és zöldváros-

fejlesztési biztos az Érdi Tele-

víziónak elmondta: projektjük 

keretében azokat az ismerete-

ket, lehetőségeket népszerűsí-

tik, amelyeket a klímastratégia 

tartalmaz, emellett újabb ötlete-

ket, gondolatokat, javaslatokat 

is várnak. A beküldőket díjazzák 

is: kiválasztják Érd legzöldebb 

polgárát vagy iskoláját, intéz-

ményét. Útjára indítottak egy 

klímatudós vetélkedőt is, ezt 

már a gyerekek körében.

„A diákok aktívabbak, mint 

a felnőttek: több mint ötszáz 

pályázat érkezett már be. Ennek 

nagyon örülünk, hiszen a követ-

kező generációnak nagy szerepe 

lesz abban, hogy a klímaváltozás 

kérdése ne problémák halmaza, 

hanem a megoldások területe 

legyen. Ugyanakkor azt sem 

szabad elfelejteni, hogy az igazi 

döntés, felelősség a mostani ge-

nerációé” – hangsúlyozta Palkó 

Zsolt.

Csőzik László polgármester 

is kilátogatott a rendezvényre. 

Mint elmondta, nagyon fontos, 

hogy a fiatalok megismerjék a 

klímastratégiát, és tisztában 

legyenek azzal, hogy Érd milyen 

kihívásokkal néz szembe.

„Ha vigyázó szemünket a 

következő évtizedekre vetjük, 

azt látjuk, nagyon kell ügyelnünk 

arra, hogy a lehető legóvatosab-

ban járjunk el, és vigyázzunk a 

minket körülvevő környezetre. 

Mivel ezen ismeretek átadását 

nem lehet elég korán kezdeni, 

úgy döntöttünk, hogy progra-

munkat elvisszük az általános és 

középiskolákba, ismerjék meg, 

beszélgessenek róla. A szemlélet-

formálás a jövő megmentésének 

záloga” – hangsúlyozta Csőzik 

László, hozzátéve: a lakóhelyük, 

illetve annak természeti környe-

zetének megismerése és megbe-

csülése is fontos szempont.Előre 

kell lépni a hulladékgazdálkodás, 

az energiahatékonyság, a fűtési 

rendszerek, a vízfogyasztás, a 

fásítási program terén. A most 

épülő klímapark ennek jó példája: 

„Ezeket mind szeretnénk megis-

mertetni a fiatalokkal, és bízunk 

abban, hogy kapunk tőlük jó 

impulzusokat, ötleteket.”

erdmost.hu

A szemléletformálás  
a jövő megmentésének záloga
Klímasátrat állítottak fel a VMG-ben, ahol különféle 

foglalkozások várták a diákokat. Nem csak fontos 

tudnivalókat sajátíthattak el, ők maguk is előrukkol-

hattak ötleteikkel.

 Május 17-én, kedden 

a napnyugta utáni idő-

szakban földi kémiai 

szúnyoggyérítést végez 

a katasztrófavédelem 

Érden.

Érd Megyei Jogú Város hon-

lapjának tájékoztatása szerint 

a Katasztrófavédelmi Főigaz-

gazóság az országos központi 

szúnyoggyérítés keretein belül 

földi kémiai védekezést végez 

2022. május 17-én, kedden, a 

napnyugta utáni időszakban Érd-

Ófaluban, Érdligeten, illetve a 

Duna-part melletti területeken.

Szélsőséges időjárás esetén a 

gyérítést május 18-án vagy 19-én 

pótolják.

erdmost.hu

Már gyérítik a szúnyogokat
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Nincsenek ipari telepeink, sem olyan 

hatalmas mezőgazdasági területeink, 

ahol a műtrágyahasználat során fosszilis 

anyagok szabadulnának fel. Nekünk tehát 

két dologra kell koncentrálnunk: a fűtésre 

és a közlekedésére” – mondta lapunknak 

Palkó Zsolt klímavédelmi és zöldváros-fej-

lesztési biztos.

Cikkünkben a közlekedést és annak 

zöldítését vesszük górcső alá – annál is 

inkább, mert nagyon magas azok aránya, 

akik gépkocsival közlekednek. Ami rész-

ben érthető is: a városon belüli közösségi 

közlekedés szolgáltatási színvonala elma-

rad attól, ami egy megyei jogú városban 

elvárható lenne – mind a járatok számát, 

mind az átszállási lehetőségeket, illetve 

az ütemezést tekintve. A fővárosi vonat-

közlekedést illetően nem lehet okunk 

panaszra – csakhogy mint azt több, ezzel 

foglalkozó tanulmány is kimutatta, a Tár-

noki út feletti részekről már nem éri meg 

Érd alsót, illetve Érd felsőt választani, 

inkább busszal vagy autóval járnak az em-

berek Kelenföldre. (Annál is inkább, mert 

– bár az utóbbi időben felsőn kedvező 

változások történtek – még mindig nem 

elég a P+R parkolóhely ezen a városköz-

ponti területen.)

Palkó Zsolt szerint a megoldás az 

lehetne, hogy a Törökbálintot is érintő 

győri vonalra megoldanák a ráhordást. 

Így egyébként Bicske, Tatabánya térsége 

is könnyebben elérhető volna közösségi 

közlekedéssel. „Nagyon fontos a közleke-

dési decentrumok létrehozása, hogy ne a 

városközpontban összpontosuljon min-

den. Az egyik ilyen pontnak Parkvárosban 

kellene lennie” – hangsúlyozta.

„Könnyíteni, gyorsítani és zöldíteni kell 

az emberek mobilitását. Ehhez nagyobb 

rendszerben kell gondolkodnunk. A fő cél 

az autóforgalom csökkentése, amire per-

sze több mód is kínálkozik. Sajnos, tudo-

másul kell vennünk a város sajátosságait: 

Érd domborzati viszonyai miatt a kerék-

páros közlekedés kifejezetten nehéz, így 

ha bringával szeretnénk kiváltani az autót, 

az elektromos kerékpár jöhet napi szinten 

számításba. Másik lehetőség az elektro-

mos midibuszok beállítása – ezek sűrűn 

járnának, kisebb kapacitással. Ha megnéz-

zük, sok csuklós Volánbusz egy-két utassal 

közlekedik, ami pazarlás. Az e-rollerek már 

megjelentek Érd utcáin, de még mindig 

vita övezi, mennyire jó ez a megoldás. Egy 

biztos: a rollermegosztó mellett szükség 

volna kerékpár- és autómegosztó szol-

gáltatásra is – természetesen kisméretű, 

elektromos autókra gondolok, amelyek a 

városon belül ideálisak. Ez utóbbi termé-

szetesen nagyobb befektetés, ráadásul 

gondoskodni kell a parkolásukról, táro-

lásukról, üzemeltetésükről is. A fentiek 

egyébként nagyon fontos elemei lennének 

a közlekedés zöldítésének” – mutatott 

rá Palkó Zsolt. Mint mondta, vannak 

olyan külföldi városok, amelyek a fentiek 

bevezetésében már élen járnak, Bécsben 

például teherhordó kerékpárokat is lehet 

bérelni, így a családi bevásárlásokat is 

lehet két keréken intézni.

A hangsúly nemcsak a kölcsönözhetősé-

gen, hanem az elektromos meghajtáson is 

van: a karbonmentes közlekedésre kellene 

törekedni. Palkó Zsolt utalt arra: a jövő 

egyik megoldása lehet a folyékony hidro-

génhajtású, üzemanyagcellás közlekedés, 

ugyanis így nem lenne szükség akkumulá-

torra, ugyanakkor az ilyen irányú fejleszté-

sek nem igazán haladnak előre, mert bár 

olcsó előállítani, és relatíve egyszerű lenne 

bevezetni, a hagyományos olajipar akadá-

lyokat gördít elé. „Az elektromos autókkal 

az a probléma, hogy az akkumulátoruk 

lassan tölthető, a hatótáv kicsi, az elhasz-

nálódott akkumulátorok pedig egyelőre 

komoly környezeti terhet jelentenek” 

– tette hozzá Palkó Zsolt, megjegyezve: 

ugyanakkor jelenleg nincs jobb és gyor-

sabb megoldás a környezet- és klímabarát 

közlekedés megteremtésére, mint az 

elektromos és akkumulátoros megoldá-

sok. Szinte az egész autóipar elkötelezte 

magát mellette, és mivel a hidrogéncellás 

technológia gyors sikere bizonytalan, 

klímavédelmi szempontból támogatni 

kell az akkumulátoros közlekedést, bízva 

abban, hogy felgyorsul az akkumulátorok 

környezetbarát fejlesztése, valamint a 

nagyobb hatótávok elérése és a tároló-

kapacitások növelése, alacsonyabb áron. 

Ez is egy kitörési pont lehet – akit pedig a 

magasabb ár riaszt el az elektromos köz-

lekedéstől, annak lehetősége van használt 

elektromos vagy plug-in technológiás autó 

vásárlására.

Térjünk vissza egy gondolat erejéig a ke-

rékpárra: sokan azért nem választják ezt a 

közlekedési módot, mert a főutcákon nem 

mernek közlekedni, a mellékutcákban a 

nagy por miatt pedig nem szeretnének. 

Bicikliútból pedig kevés van a városban. 

„Érd útszerkezete, -struktúrája egyelőre 

nem kedvez ezek kialakításának. Megol-

dás lehetne, ha nem a főutakra vinnénk rá 

a biciklis közlekedést, hanem a mellékut-

cákra. Ez szerintem megvalósítható, akár 

felfestésekkel, de mindenekelőtt lakó-, pi-

henőövezetek kialakításával is. Így a nagy 

forgalom elől elvinnénk a kerékpárosokat. 

Érdemes tehát alternatívát keresni, mert 

akkor minden megoldható” – jegyezte 

meg Palkó Zsolt. 

Érd ugyan nem került bele abba az uniós 

programba, amely száz város karbon-

semlegessé válását segíti elő, de ígéretet 

kaptunk arra, hogy a pályázaton nem 

nyert városokat is segíteni fogják. Ahogy 

Palkó Zsolt fogalmazott: „Budapest, Pécs 

és Miskolc került bele a programba, ezen 

kívül hat város jelentkezett Magyarország-

ról, köztük Érd. Elvileg mi is számíthatunk 

támogatásra.”

Ádám Katalin

Hogyan lehetne 

mégis megoldani, 

hogy a Parkváros-

ban élők ne autóba üljenek, 

ha Budapestre szeretnének 

menni? 

Zöld utakon

Érd fosszilis kibocsátása két fontos részből tevődik össze: a fű-

tésből eredő kibocsátásból, ami százötvenezer tonna évente, és 

a közlekedésből, ami harmincezer tonna. Nem véletlen, hogy a 

város nemrég elkészült klímastratégiájában fontos szerepet kap 

a közlekedés zöldítése. 

Bécsben például

Bicikliút
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Milyen hatások érték gyerekkorától kezdve, 

amelyek a politikusi pálya felé terelték?

Első gyerek, első unoka voltam, és még ahhoz a ge-

nerációhoz tartozom, amely valamit el tudott kapni 

a késő Kádár-kor érzésvilágából. Meghatározó 

élményem például, hogy apámék baráti társasága 

rendszeresen átjött kártyázni, és nagyon ment a po-

litizálás. Benne volt a nagypapám is, és vagy ő, vagy 

apám időnként az ölébe vett. Ultizni ugyan nem 

tanultam meg, de emlékszem, mennyire szerettem, 

ahogy a világ dolgairól beszélgettek. Amikor a 

kollégáimmal elemeztük, mitől működik ennyire jól 

ebben a társadalomban a félelemkeltés, eszembe 

jutott, amit holokauszttúlélők leszármazottainál 

szoktak kutatni, hogy a sejtjeink is emlékeznek. 

Német származású családomban a Gulág ilyen érzé-

seket és gondolkodást meghatározó alapélmény, 

míg másoknál az, hogy jöttek és mindent elvettek, 

még a padlást is lesöpörték. A kollektív bűnösség 

jegyében elhurcolt dédnagyapám úgy jött haza a 

Gulágról, hogy a mai napig nem tudjuk, elszökött-e 

vagy elengedték, mert sosem beszélt róla. Egyszer 

csak megjelent az ajtóban hosszú hajjal, hosszú 

szakállal. Addigra a házukat már megkapta egy 

felvidéki ügyvéd, és a család otthon maradt tagjai a 

saját pajtájukban laktak, a dédnagymamám pedig 

cselédként dolgozott az ügyvédnél. A két család 

egyébként jó viszonyt ápolt. A dédnagypapa „hábo-

rús bűnösségéről” csak annyit, hogy amikor a hábo-

rú utolsó szakaszában már behívták a végeken élő 

német származásúakat is, akkor ő nemet mondott.

Előjön néha a tudatosság szintjén, amire a sejtjei 

emlékeznek?

Hogyne. Például sokszor állok vitában az édes-

apámmal, hogy bizonyos politikai helyzetekben 

szabad-e keményebbre szabni a választ egy engem 

ért támadás után. Küzdősportolóként jól ismerem 

az adok-kapok világát, ugyanakkor a felmenőimben 

nagyon mélyen él a „nem megütni, és mindig to-

vábbmenni” szabálya, ami egy másképpen értelme-

zett keménység, mint az enyém. Még egy fontos 

tapasztalatot szereztem: mivel a család anyanyelve 

sváb volt, alapvetően így beszéltek egymással, 

nagyapám viszont tudatosan magyarul beszélt a 

családon belül is. Apukámnak van olyan élménye, 

hogy beszélget a nagypapámmal, ő svábul szól 

hozzá, a nagypapa viszont magyarul válaszol. Azt 

akarta, hogy a többségi társadalom befogadja őket.

Közéleti szereplőként hajlamos a konfrontációra?

Ha nem vagyok biztos abban, hogy most támadás 

ért-e, akkor ki szoktam próbálni. Élő szituációban 

igyekszem abban a mederben maradni, mintha 

normális diskurzust folytatnánk, és kíváncsi vagyok, 

mit szól a másik. Ha másodjára is azt érzem, hogy 

megütöttek, akkor viszont én is ütök, és elég 

kíméletlenül. Ez nem is baj, hiszen a fiatal nőket 

ezen a porondon szeretik megkóstolni, de ha meg 

tudom mutatni, hogy hiába próbálkoznak, jó esély-

lyel továbbmennek. Ha mindez írásban történik, és 

komoly támadó szándék van mögötte, akkor sajnos 

veszett fejsze nyele az egész a mai világban. Aki 

viszont nem akart megütni, azt ezzel vissza tudom 

hozni oda, hogy beszéljünk arról, mi a véleménykü-

lönbség közöttünk, és ne arról, hogy ki mit vélel-

mez a másik szándékai mögött.

Mi van akkor, amikor egy pillanat alatt összeom-

lik valami, amiért nagyon megdolgozott? 

Olyankor van igazán szerepe a lelkierőnek meg 

annak, hogy eldöntöm: engem nem lehet megtörni. 

És aztán meg is küzdök azért, hogy ki tudjak jönni a 

kudarcélményből. Sokszor próbáltam értelmezni a 

kétharmad kapcsán, miért látom én őket olyan sö-

tét figuráknak a mindennapi politikai működésben, 

és mindig arra jutottam, hogy egy összetörés után 

hoztak egy rossz döntést.

Orbán Viktorra gondol?

Az ő esetében nem tudom, hogy rossz döntést 

hozott-e, vagy inkább lélektelenül ment bele ebbe 

az egészbe. Az biztos, hogy nagyon érzi a tömeget. 

1989-ben a Hősök terén azt érezte, hogy nagyon 

nyitottak a szabadságra és a Nyugatra az emberek, 

most meg azt, hogy a biztonság a magyarok min-

dennapjaiban fontosabb lett a szabadságnál. 

Kit tart jó politikusnak?

Mindenekelőtt a hitelességet mondanám, és az a 

drámai, hogy ebből a szempontból Orbán Viktor az. 

Mert a maga lélektelenségében önazonos, ezért 

látnak rajta őszinteséget az emberek. Rossz dolog 

a hazánk sorsa vagy a társadalom szempontjából, 

hogy ő olyan, amilyen, de ő ezt vállalja.

Hogy lehet nem lélekkel hitelesnek lenni?

Szerintem ő érzelmileg teljesen függetleníti magát 

azoktól a folyamatoktól, amelyek a közéletben 

zajlanak. 12 évig vezetni egy országot hatalmas tett. 

Ráadásul olyan célért küzd, ami lehetetlen: azért, 

hogy az ország olyan legyen, amilyennek ő szeretné 

látni, ez lemérhető például az iskolarendszer átala-

kításán. Csak azt méri fel rosszul, hogy a korszel-

lemmel nehéz szembemenni.

Nem úgy tűnik, hogy a korszellemmel menne 

szembe, hiszen fölényesen győzött a választá-

sokon.

A korszellem sok helyen másfajta vezetőt hozott 

a felszínre. A tengerentúlon veszített Trump, 

Franciaországban Marine Le Pen, és az új szlovén 

miniszterelnök is globális trendekbe illeszkedő vo-

nalat visz. Azt hiszem, ötből három magyar ember 

lelkét jobban érti a Fidesz. A nyelvünk nagyon sok 

dolgot hordoz magában a néplélekből, mint a „ne 

szólj szám, nem fáj fejem”, vagy hogy „az a miénk, 

amit megeszünk”, ezekre érdemben csak a Fidesz 

támaszkodott a kampányában, holott ott van a tár-

sadalmunkban nagyon erősen. Azt is látnunk kell, 

hogy a sérelmi politizálásnak mennyire nagy hagyo-

mányai vannak, ezért működik az egyes társadalmi 

csoportok szembeállítása. Sajnos épp abból csinál 

politikai tőkét Orbán Viktor, amit feloldani kéne, 

hogy ne ellenségekként tekintsünk egymásra.

Most azért erre sajnos az ellenzék is rátett azzal, 

hogy sült parasztnak tartja a „vidéket”, amiért 

nem rá szavazott. 

Az biztos, hogy nem működik, hogy csináljunk egy 

orbáni Magyarországot jogállami keretek között. 

Azért nem, mert az orbáni Magyarországnak ez a 

kettészakítottság az egyik lényege. 

Volt a politikusi pályáján olyan pillanat, amikor 

azt mondták: „Jó, hogy te ilyen szuper csaj 

vagy, de most akkor megmondjuk, hogy milyen 

legyél.”

Voltak ilyen próbálkozások. Egy olyan pillanatban, 

amikor nagyon fiatal csapattal kezdtem együtt 

dolgozni, akkor talán meg is ijesztettem őket az 

első – számukra is reményt keltő – mondat után, 

miszerint hogy nagyon tetszene, ha egy politikusi 

generáció együtt nőhetne fel a tanácsadói réteggel, 

a másodikban már leszögeztem, hogy engem ne 

akarjanak kívülről megformálni. Vagyok, amilyen 

vagyok, ebből gazdálkodunk.  

Ez azt jelenti, hogy nincsenek olyan tanácsadói, 

akik azon dolgoznak, hogyan lehetne még ered-

ményesebb?

De, vannak. Különösen most, amikor a főpolgár-

mester-helyettesi szerepre készülök, kifejezetten 

szükségem van olyan kollégákra, akik eddig is a 

fővárosi kabinetben dolgoztak, és folyékonyan 

beszélnek az épp aktuális ügyekről. Azt hiszem, sze-

mélyes tanácsadó tekintetében olyan emberre van 

szükségem, aki – akár egy DJ a keverőpultnál – az 

én tulajdonságaimból a legkedvezőbb mixet tudja 

kihozni. Nagyon átgyúrni azért nem lenne érdemes 

engem, mert akkor azt érezném, hogy kezdem 

elveszteni önmagamat, és bizonytalanná válnék.

A parlamenti választásokon az emberek pártok 

mellett teszik le a voksukat, és számos pszicho-

lógiai kísérlet bizonyítja, hogy érzelmi alapon 

döntenek. A vereségét inkább a DK-nak, vagy 

inkább saját magának tulajdonítja?

Nekem az segített, hogy azt mondom magamban: 

ha az ellenzék 12 éve sikertelen – leszámítva néhány 

nagyobb várost –, és csak bizonyos településméret 

felett hallják meg az emberek a hangunkat, akkor 

most legfeljebb a reménysugarat tudjuk elvinni 

a kistelepülésekre, a szavazatok egyelőre nem 

jönnek. Pedig most először történt meg, hogy a 

végeken is bedobtunk az emberek postaládájába 

olyan üzenetet, ami eltért a kormánypártokétól.

A postaládák tartalmát nem feltétlenül olvassa 

az a célcsoport, amelyet el kellett volna érni.

Az Ormánságban például tudom, hogy a személyes 

jelenlét is megvolt, örültek is neki az emberek, ám 

ez alig látszott a szavazatokon. Azt gondolom, 

hogy ilyen körülmények között mindenkinek a 

maga szerepében kötelessége lámpást vinni ezen 

a sötét ösvényen, és mondani valamit, ami remény-

keltő. Bármilyen égtáj felé is indulunk Magyaror-

szágról, mosolygósabb és elégedettebb embereket 

találunk, mint idehaza. Mégis, valami történik 
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Amikor  

az ember az 

elveit meg a 

szakmai tudá-

sát ötvözve 

valamit letesz 

az asztalra, ak-

kor annak úgy 

is van értelme, 

ha lesöprik az 

asztalról, mert 

az ott lesz a 

fiókban, bár-

mikor elő lehet 

venni.

„Vagyok, amilyen vagyok,  
ebből gazdálkodunk”

em Bősz Anett lett Érd képviselője a Parlamentben, viszont úgy néz ki, hogy Kará-
csony Gergely helyetteseként a Főpolgármesteri Hivatalban – egyik feladataként a sok-
ból – alkalma lesz az agglomeráció és a főváros együttműködését erősíteni. Amellett, 
hogy most az anyaságra is készül, nemcsak az új kihívásra, ez most a számvetés ideje. 

Ezért olyan beszélgetésre hívtuk meg, melyben politikai értékeire, motivációira és a vereségből 
levont tanulságokra voltunk kíváncsiak. 

N
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„Helytörténeti sétánkon Ófalu neveze-

tességeit jártuk végig: először az árvízi 

táblához mentünk – ahol úgy kellett 

megmérni, milyen magasan is állt a víz an-

nak idején, hogy semmilyen eszközt nem 

használhattak hozzá az idősek –, onnan 

a pestiskápolnához, majd a Minarethez 

mentünk. Innen a Szent Mihály-templom 

plébániájára vezetett az utunk – ahol szó-

keresőst játszottunk –, majd megnéztük 

a templomot, a Nepomuki Szent János- 

szobrot, illetve Bogner Mária Margit 

sírját. Végezetül a kastély romjait, illetve a 

pincét tekintettük meg – ez utóbbit csak 

kívülről” – mondta lapunknak Lehoczki 

Zsuzsanna helytörténész, aki Fekete- 

Mácsai Anettával, a múzeum igazgatóhe-

lyettesével és Szűcs Ágnessel, a Szepes 

idősügyi referensével kalauzolta végig az 

időseket Ófalu látnivalóin.

„Ez az első alkalom, hogy helytörténeti 

sétát terveztünk a múzeummal közösen. 

Korábban benti előadásokat szerveztünk 

az idősek számára, ezeknek is a múze-

um biztosította a szakmai hátterét. Erre 

a kirándulásra nagyon sokan eljöttek, 

többen nyugdíjasklubokból, de egyéni 

csatlakozók is voltak szép számmal – ez 

arra sarkall minket, hogy máskor is szer-

vezzünk hasonló eseményt” – mondta 

lapunknak Ági.

A helytörténeti sétát kényelmes tempó-

ban vezették, volt idő nézelődni, beszél-

getni, ismerkedni közben. Mária az egyik 

nyugdíjasklub tagjaként jött el a kirán-

dulásra, mint mondta, öt éve költözött 

Parkvárosba, és Ófalut egyáltalán nem 

ismerte mostanáig – ezért is jelentkezett. 

„Sokszor voltam már erre, de mindig 

felfedez valami újat az ember. És az is 

fontos, hogy kiránduljunk, mozogjunk, 

beszélgessünk. Jó együtt lenni” – mond-

ta Erzsébet, akitől megtudtuk azt is: 

nehezen bírta a Covid miatti hosszú 

bezártságot. 

Barátnője, Ani, jobban viselte az elmúlt 

két évet. „Nekem nem volt annyira rossz, 

együtt vagyunk az unokámmal, csinál-

tunk pár programot. Azért jöttem el, 

mert szeretek kirándulni. Annak idején itt 

dolgoztam az ófalusi óvodában, nagyon 

szép ez a rész. Minden évben eljövök 

erre” – jegyezte meg.

A helytörténeti séta a Szepes Gyula 

Művelődési Központ „Idősen, aktívan 

Érden” elnevezéssel indított projektjének 

része volt, amelynek keretében március-

tól júniusig  számtalan ingyenes, szín-

vonalas programmal várják az időseket 

több helyszínen. Bővebb információt a 

művelődési központban kaphatnak az 

érdeklődők.

Ádám Katalin
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itthon, ami miatt ezt a kormányt újra és 

újra megválasztják.

Az elemzők szerint a kiszolgáltatottság 

a rejtély kulcsa, nem a településméret. 

Ahol csak közmunkások vannak és 

100 %-os a Fidesz támogatottsága, ott 

kérdés, hogy mi volna az összefüggés?

A szociokulturális törésvonalak nagyon is 

kijöttek, épp az én választókörzetemben 

is. Nem véletlen, hogy épp Törökbálintot 

és Diósdot tudtam megnyerni, holott 

ezeket a településeket kormánypárti 

polgármesterek vezetik, Érdet pedig nem 

sikerült. Úgy látszik, itt a nemzetbiztonsá-

gi és egzisztenciális félelemkeltés jobban 

működött, mint a jobban szituált települé-

seken.

Ez érvényes lehet Ófalura, de Dombos-

városra, Érdligetre nem.

Ez mondjuk igaz. Úgyhogy amikor az 

eredményvárón jött a hír, hogy Érdligeten 

elveszett egy szavazókör, már tudtuk, 

hogy baj van. Mégis, amikor kikaptam, és 

volt pár napom gondolkodni, azt mond-

tam magamban: ha előre tudom, hogy 

ennek a négy évnek ez lesz az eredmé-

nye, akkor is végigcsinálom. Igen, számít, 

hogyan kommunikálunk és hogyan politi-

zálunk, akkor is, ha most nem volt ered-

ménye a munkánknak. Illetve, még csak 

ez sem igaz, hiszen az én eredményem 

jóval meghaladta az ellenzéki együttmű-

ködés listás eredményeit, míg Aradszki 

Andrásra jóval kevesebben szavaztak, 

mint a Fidesz listájára. Ez ugyan sovány 

vigasz, de abban segített, hogy túllendül-

jek azon a kérdésen, érdemes-e ennek 

a csapatnak folytatni a körzetben. Az 

utolsó napokban már nagyon érezhető 

volt a háború hatása, volt, akit legfeljebb 

arról lehetett meggyőzni, hogy személye-

sen rám szavazzon, ha már az ellenzékre 

nem szeretne.

Úgy érti, nem sikerült az embereket 

meggyőzni arról, hogy az ellenzék nem 

akar háborút? Tehát hiba volt a kam-

pányban kerülni a háború tematikáját?

Igen. Jó kérdés, milyen módszerekkel ér-

ték el, hogy a társadalom másfél hét alatt 

átfordult, és képes volt Orbán Viktorban a 

béke angyalát meglátni. 

A politikusi munka mely részében 

érzi igazán önazonosnak magát? A 

kampányban, annak is az építkező 

vagy inkább a hajrá részében? Vagy a 

parlamenti munkában? Az együttmű-

ködésekben, csapatépítésben, kompro-

misszumkeresésben…?

Nagyon szerettem a szakmai munkát a 

költségvetési bizottságban, annak ellené-

re, hogy tudtam, olyan harcmezőn adjuk 

elő az elképzeléseinket, ahol alávaló 

támadásoknak tesszük ki magunkat azok-

tól a fideszesektől, akik egyáltalán szót 

kaphatnak. Köztük ugyanis le van osztva, 

hogy ki szólalhat meg. Bár úgy tűnhetett, 

hogy semmi értelme, sokat tanultam eb-

ből a munkából – Magyarországról. Úgy 

fogom föl, hogy most tartok valahol, nem 

fogok elmenni innen, szeretném tovább 

csinálni. Amikor az ember az elveit meg a 

szakmai tudását ötvözve valamit letesz az 

asztalra, akkor annak úgy is van értelme, 

ha lesöprik az asztalról, mert az ott lesz a 

fiókban, bármikor elő lehet venni. 

Sikerült meglepnie a közvéleményt a 

bejelentéssel, hogy hamarosan gólya 

száll le az otthonukba. Kettőjüknek is 

meglepetés volt?

Nem, ő egy régóta tervezett és várt bébi. 

Egy sportsérülés kapcsán megtanultam 

tudatosan járni az önismeret útját, és 

alaposan végiggondoltam: akkor fogok 

gyermeket vállalni, ha azzal a saját put-

tonyaimat, tehát a belső el nem intézett 

ügyeimet már nem fogom az ő nyakába 

varrni. Nagyon is tudatosan készültem 

arra, hogy ne essek ki hosszú időre a mun-

kából. Ez idehaza nem tipikus, a tengeren 

túl viszont természetes. Számos politikusi 

példát tudnék hozni – akár mondjuk az 

új-zélandi miniszterelnököt – arra, hogyan 

lehet dolgozni baba mellett. Egyedül az 

okozott volna nehézséget, ha a kampány 

hajráját kell óriási pocakkal végigcsinál-

nom, vagy ha addigra épp megszületett 

volna a bébi. Gyakorlatilag megragadta az 

első pillanatot, amikor érkezhetett. Az már 

tényleg csak a bónusz, hogy épp a politikai 

uborkaszezon közepén fog megszületni. 

Segített lelkileg feldolgozni a kudarcot?

Igen. Olyan ő nekem, mint egy érzelmi 

tőkesúly. Amikor jöttek méltatlan táma-

dások, és vele ronda szavak, gondolatok, 

ronda érzelmek akkor sem tudtak jönni. 

Ha valaki rossz szándékkal közeledik, szok-

tam magamban mondani: „Patrik, te most 

erre ne figyelj!”. Vannak olyan meditációk, 

amelyekkel le tudjuk védeni magunkat 

lelkileg és fizikálisan is a bántalmak elől. Én 

ilyenkor szinte elképzelem, ahogy páncélt 

vonok a pocakom köré. Nem akarom, 

hogy szembesüljön azzal, mi minden van 

a világban. Nagyon jól tudom magam 

transzformálni ebből az állapotból abba, 

amikor ki kell mennem a pástra, ahol sen-

kit nem fog érdekelni az én vélt vagy valós 

gyengeségem. Ott egyedül a teljesítmény 

számít.

Mihalicz Csilla

Helytörténet, egy kicsit másképp
Játékos kalandozás Ófaluban
Kilenc ófalusi állomás, kilenc feladat, két óra, vidám hangulat és 

sok-sok új ismeret – így lehetne összefoglalni azt a programot, 

amelyet a Szepes Gyula Művelődési Központ és a Magyar Föld-

rajzi Múzeum szervezett az időseknek csütörtökön.
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Barátkozzunk Nyugdíjas Klub 
– minden hónap utolsó szerdáján 14 órától
Klubvezető:Fenzel Endréné / 30/578-88-86
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 

Béke-Barátság Nyugdíjas Klub 
– kéthetente csütörtökönként 13 órától
Klubvezető: Bugyenszky Lajosné / 20/392-17-71
Helyszín: 2030 Érd, Mária u. 22.

Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub 
– minden páratlan kedden 16 órától  
(télen 14 órától) Klubvezető: Peredi Jánosné Joli 
/ 30/246-10-04, Helyszín: Jazmin utca 8.

Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub – kéthetente hétfőn 15 órától
Klubvezető: Treszkai Lászlóné / 30/312-21-45
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Életet az éveknek Nyugdíjas Klub – keddenként 14 órától
Klubvezető: Kónya János / 20/584-59-22
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ

Mosoly Nyugdíjas Klub – minden hónap 2. keddjén 
Klubvezető: Győriné Ughy Zsuzsanna / 30/397-36-55
Helyszín: 2030 Érd, Mária u. 22.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
– kéthetente keddenként 14 órától
Klubvezető: Végh Antalné / 30/541-40-53
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ

Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub 
– keddenként 13 órától
Klubvezető: Csontos Gézáné / 70/635-38-80
Helyszín: Régi Parkvárosi Közösségi Ház  
(Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 206–208.)

Petőfi Nyugdíjas Klub 
– minden hónap első kedd, 16 órától
Klubvezető: Szőcs Gáspárné / 70/241-86-36
Helyszín: Ófalu – Nevelési Tanácsadó

Tusculanum Nyugdíjas Klub 
– minden második héten, szerdán 14 órától
Klubvezető: Domján Károlyné / 70/611-68-37
Helyszín: 2030 Érd, Mária u. 22.

Volán Nyugdíjas Klub 
– minden hónap utolsó csütörtök, 14 órától
Klubvezető: Lukács András / 30/957-61-69
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ

ÉRDI NYUGDÍJASKLUBOK ELÉRHETŐSÉGEI
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enjünk el a halas tóhoz, lelken-

dezett a kislányom vasárnap 

délután, és mivel rég jártunk 

arra, nekem is megtetszett az ötlet. Nem 

ért váratlanul, hogy rengeteg kisgyerme-

kes család tartózkodott a parkban, és a 

focipályán is rengeteg fiatal rúgta a lab-

dát. A gyerekek virgoncan szaladgáltak, 

önfeledten játszottak, vagy szüleikkel 

bűvölték a dísztavat halak után kutatva.

Ugyanis nemcsak a felújított játszótér 

miatt közkedvelt ez a hely, hanem mert 

itt van ez a csodálatos kis tavacska, amit 

ezúttal rollerrel hódított meg a gyermek, 

hiszen erre is alkalmas ez a terület, majd 

még bő egy órát elidőztünk, hiszen ezút-

tal is lenyűgözött minket a tó élővilága. 

Kaptam is sorra a kérdéseket: Anya, 

milyen halak ezek? Hogy kerültek a tóba? 

Miért nem szabad etetni őket? Mindig 

itt volt ez a tó? Nem mindenre tudtam 

választ, így megígértem neki, hogy utá-

najárok, és ha utánajártam, meg is írom a 

történetet. Íme, ez lett belőle.

Az Érdligeti-tóban mutatós halak 

úszkálnak. Az önkormányzat illetékesé-

től megtudtam, hogy aranyhal, kárász, 

vörösszárnyú keszeg, szélhajtó küsz, koi 

ponty él a tóban, ezen kívül pedig mo-

csári teknős és ékszerteknős is található 

benne. Ezek közül a koi pontyokat telepí-

tették, a többi faj az idők folyamán jelent 

meg a tó vizében. A koi pontyok igazán 

színpompásak, érdemes megnézni őket, 

citromsárga, narancssárga, egyszínű és 

foltos, körülbelül 30-40 centiméteres pél-

dányokról van szó. De úszkál benne olyan 

jószág is, amelyet a kislányom csak oreo 

színűnek hívott, utalva az oreo kekszes 

nyuszicsoki színére.

A tóban élő halakat tilos etetni, ez ki is 

van táblázva, ezek a tiltótáblák a vízmi-

nőség fenntartását és a benne élő állatok 

védelmét szolgálják. A halakat extrudált, 

kerti dísztavak díszhalai etetésére szolgá-

ló keveréktakarmánnyal etetik. Az állatok 

egyébként télen is a tó vízében marad-

nak, hiszen annak mélysége lehetővé 

teszi, hogy átteleljenek benne.

A régi szép időkben a tó helyén Érd 

egyik helyes kis strandja üzemelt egy 

nagy és egy pancsolómedencével. Jól 

emlékszem rá, még fénykép is van rólunk 

a családi fotógyűjteményben a 80-as 

évekből. A strandot a terület 1930-as 

parcellázásakor építették, mert a telek-

vásárlóknak üdülőparadicsomot ígértek 

minden szükséges infrastruktúrával, 

amiből alig készült el valami, de a fürdő 

igen. Népszerű volt a hely, hisz ott volt a 

kaszinó is, és a 70-es főút mentén fekvő 

1,3 hektáros park az árnyas fáival kelle-

mes pihenőhelynek bizonyult. A strandot 

1940-ben az akkori követelményeknek 

megfelelően fölújították, a háborút pedig 

szerencsésen túlélte a létesítmény, így az 

érdiek a 60-as és a 70-es években elősze-

retettel használták. Végleges bezárására 

1984-ben került sor, egészen az ezred-

fordulóig nőtt a gaz, gyűlt a szemét, 

pusztult minden. A város inkább eladta 

volna, de nem kapkodtak a drága ingatlan 

után, főleg, hogy strandként kellett volna 

hasznosítani. A 2000-es évek elején aztán 

először társadalmi összefogással megkez-

dődött a terület rendezése, majd 2003-

ban az önkormányzat dísztóvá, parkká, 

játszótérré alakította a területet.

Később is történtek átalakítások, a 

jelenlegi tó kialakítására 2009-ben került 

sor. Korábban a Sulák-patak táplálta a 

tavat, és akkoriban úgy képzelték, to-

vábbra is így lesz, de a víz sajnos nagyon 

szennyezett volt, nem egyszer került bele 

fekália, így jelenleg fúrt kút táplálja a ta-

vacskát, a vízminőségért pedig két darab 

vízforgató szivattyú felel.

Aki esetleg még sosem járt itt, annak 

nem árt tudni, hogy az Érdligeti-tavat 

palánk veszi körül, tehát a gyerekek is 

biztonságban vannak, a palánk mellett 

pedig  sétány húzódik. A 70-es út felől 

régen jegenyefasor határolta és sok fűzfa 

jellemezte a strand zöldterületét. Most 

sok feketefenyőt találunk, a tó építésével 

a növényállományt is új fajokkal gazdagí-

tották.

Szabó Réka Nikoletta

Érd egyik gyöngyszeme az Érdligeti-tó
Vasárnap délután volt két szabad óránk, úgyhogy elsétáltunk az 

Érdligeti-tóhoz. Mivel a kislányom egy csomó olyan kérdést tett 

fel nekem a tóval kapcsolatban, amire nem tudtam a választ, 

megígértem neki, hogy utánajárok. Íme, ez lett belőle.
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pp a mai napra volt idő-

pontom mammográfiás 

vizsgálatra, amelyre be-

hívó nélkül, egészségem érdeké-

ben évente járok. Ezért is kaptam 

fel a fejem arra a hírre, hogy so-

kan annak ellenére kihagyják ezt 

az igen fontos vizsgálatot, hogy 

behívót is kapnak rá. Dr. Nahn 

Krisztina elsőként arról számolt 

be, hogy a mammográfia, vagyis 

a géppel történő emlővizsgálat 

az egész világon az első olyan 

módszer, amellyel emlőszűrést 

végeznek. Mint mondta, megfe-

lelő szakemberek – azaz emlőjár-

tassági vizsgával rendelkezők –

segítségével az emlőrák 95%-ban 

kiszűrhető. Hogy miért fontos 

mindez? Azért, mert az emlőrák a 

nők körében a második leggyako-

ribb halálok. 

„A mai radiológiai, sebésze-

ti és onkológiai ismereteink 

alapján ebben a betegségben 

egyetlen nőnek sem szabadna 

meghalni. Azért fontos a szűrés, 

hogy korán, kezdeti stádiumban 

megtaláljuk az elváltozást, és 

diagnosztizáljuk a betegséget.”

Mammográfiai vizsgálatra két 

módon juthat el egy nő. Házior-

vosi, illetve nőgyógyászati be-

utalóval bárki számára elérhető 

a vizsgálat, ilyenkor ultrahanggal 

is megnézik az emlőket. Azok a 

45–65 év közötti hölgyek pedig, 

akik már két éve nem voltak 

mammográfiás szűrővizsgála-

ton, meghívást kapnak a Nép-

egészségügyi Központból.

Miután az emlőrák az elmúlt 

évek tapasztalatai alapján a fiatal 

hölgyeket is érinti, 40 év felett 

már lehet beutalóval érkezni, és 

igénybe venni a szolgáltatást. Ha 

valakinek a családi anamnézis-

ében volt emlőrák, a veszélyezte-

tett csoportba tartozik, számára 

szintén ajánlatos az évenkénti 

szűrés, és évenkénti vizsgálat 

javasolt abban az esetben is, ha 

az érintett emlőszerkezete ezt 

indokolja, vagy ha valamilyen 

okból hormonkezelést kapott az 

illető. Vannak nők, akiket egysze-

rűen csak megnyugtat egy ilyen 

vizsgálat, és ezért járnak rend-

szeresen szűrésre.

A mammográfia szakmai 

vezető arról számolt be, hogy a 

45–65 közötti hölgyek körében 

a szűrővizsgálaton megjelentek 

aránya az elmúlt években meg-

egyezett az országos átlaggal, 

vagy időnként meg is haladta 

azt, ami körülbelül 40%. „Az első 

negyedéves tapasztalat azonban 

lehangoló, jóval 30% alatt van a 

megjelentek száma, ugyanakkor 

a kiszűrt emlőrák száma megkét-

szereződött.”

Sokan korábbi rossz tapasz-

talatuk miatt nem használják ki 

az ingyenesen elérhető szűrést, 

arra hivatkoznak, hogy olyan fáj-

dalmas volt a legutóbbi vizsgá-

lat, hogy nem teszik ki magukat 

ennek még egyszer. A szakem-

ber elmondása szerint a hölgyek 

80%-ánál a vizsgálat egyáltalán 

nem jár fájdalommal, a kellemet-

lenség pedig nem több, mint az 

egyéb, nőket érintő szűrővizsgá-

laton. Mint mondta, a fájdalom 

egyrészt szubjektív, másrészt a 

hölgy emlőszerkezete is befolyá-

solhatja ezt. Az érzékenyebbek-

nek érdemes kérni az időpont 

módosítását, és összeegyeztetni 

a menstruációs ciklussal úgy, 

hogy a vizsgálat a menstruáció 

kezdetétől számított 5-14. nap 

között legyen. 

„Az összes többi téves elgon-

doláson alapuló és a bulvárban 

időnként megjelenő butasággal 

nem tudunk és nem akarunk 

vitába szállni. A mammográfiás 

vizsgálattól senkinek nem lesz 

emlőrákja, a sugárterhelés ezek-

kel a modern berendezésekkel 

minimális, szórt sugárzás pedig 

szinte nincs.”

Mindennek ellenére tudni kell 

azt is, hogy vannak bizonyos 

agresszív rákcsoportok, ame-

lyeknek a növekedése 60-70%-kal 

gyorsabb, mint egy „normál” 

emlőrák esetén, így megtör-

ténhet az is, hogy valakinél két 

vizsgálat között diagnosztizál-

nak emlőrákot. Ennek azonban 

nem az az oka, hogy a szűrő-

vizsgálat nem elég hatásos, és 

nem kérdőjelezheti meg annak 

jelentőségét.

Szabó Réka Nikoletta

A mammográfiai  
vizsgálat életet menthet

Sokan azzal a céllal kezdenek 

el futni, hogy csinosodjanak, 

leadjanak pár kilót, nem árt 

azonban tudni, hogyan kezdjünk 

bele. Maurer Szandra szerint, 

ha valaki úgy kezd el futni, hogy 

előtte soha nem végezte ezt a 

tevékenységet, akkor minden-

képpen keresse fel háziorvosát, 

sportorvosát általános kivizsgá-

lás céljából. Érdemes felkeresni 

olyan szakembert is, aki általá-

nos állapotfelmérést és mozgás-

mintaszűrést tud végezni. 

„Ebből kiderül, van-e valami-

lyen izom disbalance a tes-

tünkben. Futás közben ugyanis 

nagyon fontos a helyes technika 

és ezekkel a vizsgálatokkal 

megelőzhetjük az esetleges 

sérüléseket.”

Aki jelentős túlsúllyal ren-

delkezik, annak nagyon kell 

figyelnie arra, milyen terhelés-

nek teszi ki magát, és különösen 

figyelnie kell az ízületeire. Így ők 

mindenképpen konzultáljanak 

orvossal, hogy elkezdhetik-e a 

futást, és mindenképpen sétával 

kezdjenek.

Maurer Szandra hangsúlyozta, 

elsősorban nem a tempó és a táv 

a legfontosabb, hanem a rend-

szeresség, illetve hogy figyeljünk 

testünk jelzéseire. „Hiába hatá-

rozom el, hogy elsőre lefutok 3 

km-t egyben, ha a testem jelez, 

fáj valami, akkor nem érdemes 

erőltetni. Fontos a fokozatosság 

és a rendszeresség.” 

Vagyis heti 2-3 alkalommal 

menjünk el futni, ennek biztos 

meglesz az eredménye, és érez-

ni fogjuk, ha növelhetjük a tem-

pót vagy a távot. Eleinte az sem 

gond, ha belesétálunk, az sem, 

ha csak 20 percig tart a futás. 

Sőt, eleve fel lehet építeni úgy 

az edzéstervet, hogy futunk 3-4 

percet, majd sétálunk 1 percet. 

Az ember előbb-utóbb fejlődni 

fog, ha rendszeresen csinálja.

Az interneten számos futóterv 

található, az is, hogyan érjük el 

az 5 vagy a 10 km-t, de nem kell 

mindenkinek 10-15 km-t futnia, 

ha 30 percet bírunk, fussunk 

harmincat, de rendszeresen. 

Fontos, hogy jól érezze magát 

futás közben az ember, mert ha 

nem ad pluszt, ha nem okoz jó 

élményt, ha nem esik jól, vagy 

épp mindenünk fáj futás közben 

és utána, akkor legközelebb 

nem fogunk elmenni. 

A szakember a bemelegítés 

fontosságára is felhívta a figyel-

met. Nagyon sok olyan izmunk 

van, amiről nem is tudjuk, hogy 

berövidülhet. Ezeket nagyon 

fontos felkészíteni a mozgás-

ra mobilizáló gyakorlatokkal. 

Használhatunk bemelegítő-

krémet, mert sokat segíthet, de 

nem helyettesíti a bemelegítést. 

Bárhogy szeretnénk, az bizony 

nem elég, hogy otthon bekenjük 

magunkat, beülünk a kocsiba, és 

amint kiszállunk a futópályánál, 

el is kezdünk futni. 

„Ilyenkor jön az, hogy itt picit 

meghúzódott, ott picit fáj, kima-

rad egy hét, kimarad két hét, és 

lényegében kezdhetjük elölről, 

amit felépítettünk.”

Bár azt szokták mondani, futni 

bármiben lehet, de Szandra sze-

rint azért egy jó cipőt nem árt 

beszerezni, mert fontos, hogy 

komfortosan érezzük magun-

kat, persze kezdőként nem kell 

méregdrága futócipőben edzeni. 

„A lábfejünkben, talpunkban 

rengeteg izom van, és minél 

párnázottabb egy cipő, minél 

jobban megtámasztja a lábun-

kat, annál jobban ellustulnak az 

izmaink. Ezeket a cipőket azért 

találták ki, mert sokan nem 

helyesen technikával futnak, és 

emiatt fáj a lábuk, ezek a cipők 

pedig tompítják az ütközést a 

talajjal.” Összességében tehát 

fontos, hogy jó és kényelmes 

cipőben fussunk, de a futótech-

nika sokkal fontosabb, mint 

hogy a legújabb, legmárkásabb 

cipő legyen a lábunkon.

A futás természetes alapmoz-

gás, szinte minden izmunkat 

megmozgatja. A nőknek futás 

közben különösen figyelniük 

kell, mivel náluk természetes 

adottság, hogy a csípő széle-

sebb, és a térdük picit befele dől-

het, így a keresztedzés nagyon 

fontos. Vagyis a futás mellett 

speciális erősítő gyakorlatokat 

is végezniük kell. A törzsizma-

inkat, a csípő körüli izomzatot 

és a combhajlító izmokat kell leg-

inkább felkészítenünk a futásra. 

Mindenkinél eljön az a pont, 

hogy sérülés miatt kihagyja a fu-

tást, de ha ezeket a keresztedzé-

seket be tudjuk iktatni, akkor 

a sérüléseket nagyobb eséllyel 

tudjuk elkerülni. Menjünk el 

tehát heti háromszor futni, és 

a pihenőnapokon iktassunk be 

egy-két keresztedzést is.

Végül, de nem utolsósorban 

nagyon komoly jelentőséggel bír 

a futás utáni nyújtás, így erről 

semmiképp sem feledkezzünk 

meg, a nyújtás ugyanis megköny-

nyíti a regenerációt.

Szabó Réka Nikoletta

Tippek kezdő futóknak

Országos tendencia, hogy a mammográfiai szűrő-

vizsgálaton – amely az emlőrák kiszűrésére szolgál 

– a behívottaknak csak egy töredéke jelenik meg. 

Dr. Nahn Krisztina mammográfia szakmai vezetőt 

és radiológust kérdeztük.

É

Ha már van Érden egy kiváló futópálya, ráadásul 

van egy csodás Duna-partunk, ami szintén alkal-

mas a kocogásra, miért ne élnénk a lehetőséggel? 

Megkértük Maurer Szandrát, az érdi kézilabdások 

erőnléti edzőjét, mondja el nekünk, mire figyeljen 

egy kezdő futó.

Aki eljut 

odáig, hogy 

30 percet 

tud futni folyamato-

san, az már elmond-

hatja magáról, hogy ő 

egy kezdő futó, és ez 

nagyon jó alap.
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Sorsdöntő mérkőzést vívtak a 

K&H női kézilabda liga 25., utol-

só előtti fordulójában az Arena 

Savariaban, ahol a kieső helyen 

nyolc ponttal álló Hungast 

Szombathelyi KKA az egy hellyel 

és négy ponttal előtte álló ÉRD-

et fogadta.

A találkozót a Kisvárda elleni 

18–17-es hazai siker után a ven-

dég érdiek várhatták kényel-

mesebb helyzetből, hiszen a 

vasiakat az ÉRD Arénában 32–25-

re győzték le, így a Szombathely-

nek legalább nyolc góllal kellett 

volna nyernie, hogy az utolsó 

fordulóra is megtartsa NB I-ben 

maradási esélyeit. 

Ehhez mérten koncentráltan 

kezdtek a felek, de a hazaiak 

Balog Judit védéseiből építkez-

ve több lerohanásgóllal öt perc 

után már 5–2-re vezettek. Hor-

váth Roland azonban gyorsan 

megtörte a Szombathely lendü-

letét egy időkéréssel, amely után 

az ÉRD is magára talált és szűk 

tíz perc után egyenlített, majd 

Bódi Bernadett góljával fordított 

is (6–7).

A hazaiak azonban nem 

hagyták magukat, többször 

is egyenlítettek, majd Pődör 

Rebeka ötödik találatával 12–11-

nél fordítottak is. Ez azonban 

tiszavirág életűnek bizonyult, 

hiszen az ÉRD hamar visszavette 

előnyét.

Bár a 23. percben Kopecz 

Barbarát a Lilia Gorilszka ellen el-

követett szabálytalansága miatt 

piros lappal kiállították, ennek 

ellenére a csapatkapitány nélkül 

is jól hajrázott az első félidő 

végén az ÉRD, amely már négy 

góllal vezetett, végül 20–17-es 

előnyről várta a folytatást.

A második játékrész nem 

indult jól az érdieknek, amikor 

Szabó Kitti egy hétméteresnél 

fejbe dobta a Szombathely 

kapusát, Katarina Tomasevicset, 

amely miatt a játékvezetők őt is 

piros lappal büntették.

A folytatásban a két kulcsjá-

tékos hiányában kissé dadogott 

az ÉRD támadójátéka, melyet 

kihasználva 22–22-nél egyenlí-

tettek a hazaiak. Bár a vendégek 

néhány pillanatig megint el 

tudtak lépni két góllal, a Szom-

bathely hamar egyenlített, majd 

az utolsó tizenöt percet Horváth 

Petra gólja után 26–25-ös előny-

ről kezdte.

Az ÉRD megint egyenlített, 

de az ezt követő percek nem 

sikerültek jól a vendégek szem-

pontjából, hiszen a Szombat-

hely 32–27-re lépett meg az 54. 

percre.

Azonban az utolsó percekre si-

került rendezni a sorokat és bár 

34–30-as vereséget szenvedett 

Szombathelyen, az ÉRD a követ-

kező szezonban is az NB I-ben 

folytatja, míg a Vasas mellett a 

vasiak búcsúznak az élvonaltól.

Domonkos Bálint

Kikapott Szombathelyen,  
de marad az NB I-ben az ÉRD!

Az Érdi VSE sakkszak-

osztálya megrendezi 

2021/2022 évadzáró nyílt 

rapid sakkversenyét.

 

A verseny időpontja:  2022. MÁ-

JUS 22. vasárnap 950 órától kb. 

1430 óráig

Helyszín: Érdi VSE sporttelep 

(Érd, Ercsi u. 34.)

A lebonyolítás svájci rendszer-

ben történik, 7 fordulóval.

A mérkőzések gondolkodási 

ideje: 15-15 perc.

 

Helyezések eldöntése:

– Pontszám

– Buchholz érték

– Berger érték

– Sorsolás

Részvételi feltételek: Az aktuális 

járványügyi szabályokat be kell 

tartani!

Nevezést elfogadunk 24 ver-

senyzőig: 2022.05.20. 1800 óráig 

a 06-20-336-9566-os telefon-

számra, vagy a sakkpeti@gmail.

com email címre (a nevezés 

visszaigazolással érvényes), 

illetve ha a létszám nem telt be, 

nevezni lehet személyesen a 

helyszínen 2022.05.22.  940 óráig

Nevezési díj: 500 Ft

Díjazás: 1. helyezett: érem + 

KUPA

2-3. helyezett: érem

4. helyezettől tárgyjutalmak

 A legjobb 60 év felettinek tárgy-

jutalom

Legjobb 14 év alattiak külön 

lesznek díjazva.

Egy versenyző egy díjat vehet 

át.

A szervezők a változtatás 

jogát fenntartják.

Figyelem: 9 óra 55 perckor 

lesz az első forduló sorsolása a 

jelenlevők részvételével.

KÉRJÜK A PONTOS MEGJELE-

NÉST!

 Mindenkinek jó játékot és 

sportszerű versenyzést kívá-

nunk!

 Érd, 2022. 05. 06.

Érdi VSE sakkszakosztály 

vezetése

Limperger Zsolt a 2012/13-as 

idény végén vette át az akkor az 

NB III Duna csoportjában szerep-

lő Érdi VSE irányítását Miskovicz 

Bálinttól. Az együttes a követ-

kező idényt a Pest megyei első 

osztályban kezdte meg, ahol 

Limperger Zsolt irányításával 

előbb ezüst-, majd aranyérmes 

lett.

A harmadosztályba feljutó 

együttes első idényében a 

tizedik helyen végzett, majd 

a 2016/17-es, illetve 2018/19-es 

idényben második, a 2017/18-

as szezonban pedig harmadik 

helyen zárt. Bár a 2019/20-as 

csonka idényt az első helyen 

zárta az együttes, nem jutott fel 

a másodosztályba, majd az előző 

idény tizedik helye után a most 

zajló pontvadászatban három 

fordulóval a bajnokság vége 

előtt tizenkettedik helyen áll az 

Érdi VSE.

A szezon hátralévő három baj-

noki mérkőzésére Ebedli Zoltán 

asszisztens-edző készíti fel a 

csapatot.

D.B.

Limperger Zsolt távozik 
az Érdi VSE-től
Az FC Nagykanizsa elleni 3–1-es vereséget követően 

Limperger Zsolt úgy döntött, lemond az Érdi VSE 

vezetőedzői posztjáról, melyet a vezetőség elfo-

gadott, így a hátralévő három bajnoki mérkőzésen 

Ebedli Zoltán asszisztens-edző irányítja a csapatot - 

jelentette be honlapján a klub.

Hiába győzte le hazai pályán 34–30-ra az ÉRD-et, az 

utolsó forduló eredményétől függetlenül kiesett 

a női kézilabda NB I-ből a Hungast-Szombathelyi 

KKA, míg Horváth Rolandék megőrizték élvonalbeli 

tagságukat.

ÉRDI VSE évadzáró 
nyílt rapid  
sakkversenye
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Az Érdi VSE koncentráltan, 

harcos hozzáállással kezdte 

a mérkőzést, és bár mindkét 

csapat igyekezett sok helyzetet 

kialakítani, az első félidőben 

mindkét oldalon rosszak voltak 

az utolsó passzok, így gól nélküli 

döntetlennel vonultak szünetre 

a felek.

A fordulás után valamivel 

élénkebb lett a vendégek táma-

dójátéka, mégis előbb a hazaiak 

álltak közelebb a gólhoz, de az 

55. percben les miatt érvénytele-

nítettek egy fehérvári találatot, 

majd nem sokkal később Kertész 

Ferencnek kellett védenie egy 

lapos lövést.

Ugyan a második félidőben 

is jobbára a mezőnyben folyt a 

játék és mindkét csapat a véde-

lem mögé belöbbölt labdákkal 

próbálkozott, de ez sokáig nem 

vezetett eredményre. Aztán a 

játékrész derekán Fodor Péter 

második sárga lapja után ember-

előnybe kerültek az érdiek, de 

ezzel nem tudtak élni. Sőt. 

A mérkőzés hajrájában, a 87. 

percben Hajdinger Raul Zoltán 

érkezett jó ütemben egy bal-

oldali beadásra, melyet kapás-

ból pofozott az érdi kapuba, 

előnyhöz juttatva az emberhát-

rányban játszó házigazdát (1–0). 

Ezt követően az érdiek mindent 

megtettek az egyenlítésért, 

de a hátul megnyíló védelmet 

a 93. percben ismét mattolta 

Hajdinger, kialakítva ezzel a Mol 

Fehérvár FC II 2–0-s sikerét. „A 

hozzáállással abszolút elégedet-

tek lehetünk, úgy érzem, hogy a 

csapat nagyon sokat tett azért, 

hogy minimum egy ponttal tá-

vozzunk, ha egy kis szerencsénk 

van, győzhettünk volna, annak 

ellenére, hogy az eredmény nem 

ezt tükrözi. Volt néhány olyan 

játékos, aki ma megszakadt a 

pályán, szóval rájuk mindenképp 

büszkék lehetünk” – értékelt 

Ebedli Zoltán, az Érdi VSE megbí-

zott vezetőedzője.

„Nem kezdtük jól a meccset. 

Azt kértem a srácoktól, hogy a 

nagy meleg ellenére diktáljuk 

az iramot. Ez az első félidőben 

nem sikerült, de akkor is többet 

birtokoltuk a labdát egy olyan 

ellenfél ellen, amely beállt a 

saját térfelére és kontrákkal 

próbálkozott. A szünetben azt 

kértem, tegyünk rá még egy 

lapáttal, mert nem volt ritmusa a 

játékunknak, és ez már sikerült. 

A második félidő első húsz perc-

ében volt három-négy helyze-

tünk, amit nem rúgtunk be, de 

még egy lapáttal rá tudtunk ten-

ni, így nem volt kérdés, melyik 

a jobb csapat” – fogalmazott 

Szalai Tamás, a Mol Fehérvár FC 

II vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb má-

jus 22-én, vasárnap 17 órakor 

a Komárom VSE vendégeként 

lép pályára a bajnokság utolsó 

előtti, 37. körében.

Domonkos Bálint

Az elmúlt hetekhez képest sokat javult az Érdi VSE 

játéka, de a hajrában Hajdinger Raul Zoltán kétszer 

is bevette Kertész Ferenc kapuját, így a Mol Fehér-

vár FC II 2–0-ra győzte le az ideiglenesen megbízott 

vezetőedző, Ebedli Zoltán csapatát.

Harcolt, de nem 
bírta a hajrát  
az Érdi VSE
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APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

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

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-

KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 

kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-

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

EGYÉB

2 DB 24-ES MB KERÉKPÁR (1 női, 1 

férfi) újszerű állapotban, illetve egy 

biztonsági gyermekülés eladó. 

Telefon 06/20 981 8784 134/2022)

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)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site

(
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/2
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2

)
(
1
9

/2
0

2
2

)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

HIRDESSEN 

AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

(
4

6
/2

0
2

2
)

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 23. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND – 269 BUTAK ANDRÁS AZ 

INTELLIGENS PAPÍR
10:00 7 nap 
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 DRESCH QUARTET ÉRD 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 350. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Turnébusz TV 
 – The Pontiac együttes
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I
 Érd - Kisvárda Master Good SE
21:15 Partizán tv 
 – Claudia: Szeretem, 
 ha nőnek néznek és utánam 
 fütyülnek az utcán
l22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 24. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Turnébusz TV – The Pontiac együttes
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek 
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. NB III, 
 Nyugati csoport 
 Érdi VSE-FC NAGYKANIZSA
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 25. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Turnébusz tv
 – The Pontiac együttes
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
 Érd - Kisvárda Master Good SE
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed– Fodor János 
 beszélgetős műsora, Pogány Judit (ism)
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom, 
 halljátok-e ti is, 
 dokumentumfilm, 
 R.: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:05 Partizán Tv - A Fidesz és a határon túli 

magyarok - mennyit ér 
 és miért annyi a 95%?
22:45 Labdarúgás 2021-2022. NB III, 
 Nyugati csoport, 
 Érdi VSE-FC NAGYKANIZSA
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 26. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND - 269 BUTAK ANDRÁS 
 AZ INTELLIGENS PAPÍR
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Turnébusz– The Pontiac együttes
10:55 Képújság
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Turnébusz – The Pontiac együttes
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Turnébusz – The Pontiac együttes
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
 Érd - Kisvárda Master Good SE
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), 
 magyar filmdráma 
0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 27. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet 
 –148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR 
 Szigetszentmiklós Városi Galéria
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz fesztivál 2021 
 BERKI TOMI 75 feat NAGY JÁNOS TRIÓ
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Labdarúgás 2021-2022. NB III, 
 Nyugati csoport Érdi VSE- FC NAGYKANIZSA
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Negyedik negyed, 
 Fodor János beszélgetős műsora
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

20:00  A kajakozásban nőttem fel
  (2019) portréfilm, 
 Rendező: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv
 – „A területi egységünk nem lehet 
 a kompromisszum tárgya” 
21:20 Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm, r.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Május 28. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Monda és valóság határán 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET
 148 RÉVÉSZ ÁKOS HYBRID TÉR 
 Szigetszentmiklós Városi Galéria
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már egy hét 
 után honvágyam van..(2018), 
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Május 29. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I
 Érd - Kisvárda Master Good SE
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed 
 Fodor János beszélgetős műsora, 
 Sándor Pál (ism)
15:45 Kézilabda  2021-2022. Női NB I
 Érd - Kisvárda Master Good SE
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mese 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film 
 – A kajakozásban nőttem fel
  portréfilm, 
 Rendező: Babiczky László  
21:30 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991), 
Rendező.: Surányi András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Május 18-án, szerdán 12.30-tól a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár Parkvárosi Fiókkönyvtárában 

Sohonyai Edit ifjúsági írónővel találkozhatnak. 

A rendhagyó találkozó témái: mitől lesz sikeres, 

boldog a párkapcsolatod, (meta)kommuniká-

ció lányok és fiúk között, önbizalom és annak 

hiánya, a szexualitás alapjai, „hegyibeszéd”.

Május 19-től, 16:30-tól minden csütörtökön lesz 

Kihívás Neked!, vagyis fejlesztő foglalkozás 

LEGO-val a Parkvárosi Közösségi Házban.

Május 21-én, szombaton 15 órakor a Parkvárosi 

Közösségi Házban László Emőke Átlépések 

című kiállításának megnyitójára kerül sor.

Május 21-én, szombaton 10 órától Érdi Vitalitás-

napot rendeznek a Szepes Gyula Művelődési 

Központban. A fő témák az egészség, a meg-

előzés és az alternatív gyógymódok lesznek.

Május 25-én, szerdán 17 órakor az Érdi Lengyel-

Magyar Kulturális Egyesület és a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár szervezésében a Függetlenség 

és szabadság a magyar-lengyel kapcsolatokban 

a 20. században címmel tartanak előadást. A 

vendég Dr. Mitrovits Miklós történész lesz.

Május 26-án, csütörtökön 16 órakor a Magyar 

Földrajzi Múzeumban lesz Domaniczky Endre 

volt ausztráliai magyar konzul, vezető kutató 

Gubányi Károly: Ausztrália című új könyve 

kétnyelvű kiadásának bemutatója. 

Május 27-én, pénteken 10 órától a Boribon 

kirándul című bábelőadást tekinthetik meg a 

gyerekek a Parkvárosi Közösségi Házban, a 

Nefelejcs bábszínház előadásában.

Május 28-án, szombaton Mini Muri – városi 

gyereknap lesz a múzeumkertben. Többek 

között táncbemutató, bábszínház, koncertek, 

hulahopp bemutató, bűvész show várja a 

gyermekeket.

Május 29-én, vasárnap is folytatódik a móka. 

A sétányon, akár csak szombaton FOOD 

TRUCK-ok és kézműves vásár lesz. Kürtőska-

lács, lángos, fagyi, gofri, hamburger és lángos 

is fogyasztható, valamint arcfestés, henna, 

csillámtetoválás, hajfonás, pólófestés, kisvasút 

és játszóház színesíti a hétvégét.

 „Idősen, aktívan Érden” – ingyenes idősügyi 

programsorozat

A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, 

aktívan Érden”  ingyenes idősügyi programsoro-

zata az alábbi eseményekkel várja az érdi 65 év 

felettieket.

Május 19-én, csütörtökön 15 órakor „Cukrom, 

cukrom, mondd meg nékem…” címmel a 

cukorbetegségről tart előadást dr. Bencsik 

Nóra doktornő a Szepes Gyula Művelődési 

Központban.

Május 23-án, hétfőn vidám operettválogatással 

várják az érdeklődőket a Szepes Gyula Művelő-

dési Központban, a „Mindenhol tavasz” című 

műsor 15 órakor kezdődik. Az előadás a „Kö-

szönjük, Magyarország!” program keretében 

valósul meg.

PROGRAMAJÁNLÓ
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TÁJÉKOZTATÁS A NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

K Ö Z É R D E K Ű

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

Apolló

Kedves, nagyra növő, nagyon barátsá-

gos kölyök kanocska, 7 hónap körüli. 

Még sok foglalkozást és nevelést 

igényel.

Jerry

1 év körüli, közepes termetű, moz-

gékony, embercentrikus kan. Kertes 

házba költözne szívesen, ivartalanítva 

vihető el.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést, – 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tör-vény 21/C. §-a  alapján -, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munka-
napjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá a 
menedékes, a menedékesként elismerését kérő vagy az Ukrajnában állandó 
lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából 
érkező magyar állampolgár gyermek, tanuló részére.

A nyári szünet időtartama alatt

2022. június 16-tól augusztus 31-ig
11.00 – 12.00 óra között

biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek 
szülei igényelték a déli meleg étkezést.

Az étkezés helyszínei:

Érdi Kincses Óvoda étkezője
2030 Érd, Edit u. 3.

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmek benyújtására postai úton vagy 
személyesen a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

Érd, 2022. május 03.      
     Dr. Feik Csaba
                                                         jegyző 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

KARBANTARTÓ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érd közigazgatási területe. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szociális Gondozó Központ telephelyein karbantartási munkák végzése. 

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

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, műszaki 

végzettség, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen 

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány 
• A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzett-

séget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási 
nyilatkozat a személyes adatok 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 

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

küldésével (2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2022, valamint a munkakör megnevezését: 

karbantartó. 
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. május 11.
Érdi honlap - 2022. május 9.
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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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