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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

„Bárcsak eltehetnénk a karácsony szellemét befőttnek,  
és minden hónapban kinyithatnánk egy üveggel belőle.” 

(Harlan Miller)

XXXII. évfolyam 47. szám

Járgányt terveztek  
a Mikulásnak

Bár úgy tűnt, idén a látvány elmarad, de a közösség megmutatta erejét a bajban.

ÜNNEPI DÍSZBEN A VÁROS

CIKKÜNK A 6. OLDALON 

INTERJÚNK A 6. OLDALON 

CIKKÜNK A 9. OLDALON 

Jó dolgom van,  
körülvesz a zene

Csaknem ötven éve színpadon van, kon-
certezik, színházban játszik, elnyűhetetlen. 
Csepregi Éva a Neoton sztárjaival december 
végén Érden lép fel. Interjú.

Véget ért a „Tervezz járgányt a Mikulásnak” 
rajzpályázat, amelyet az Érd Médiacentrum 
írt ki gyerekeknek. Íme a győztesek.
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Az első két napirendi pontnál még minden 
rendben volt. A közgyűlés határozott arról, 
hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intéz-
ményt továbbra is Bárány Zsolt igazgatja. Meg-
bízatása 2028. január 31-ig szól. A testület tagjai 
elfogadták az önkormányzati 
fenntartású óvodák szakmai 
tevékenységéről szóló éves 
beszámolót is, és döntöttek 
az idősek tartós bentlakásos 
ellátásának fejlesztéséről.

A Topoly utcai otthon jelen-
leg 66 idős ember számára 
biztosít ellátást, és elindul 
az intézmény bentlakásos 
demens részlege, ami további 
16 fő elhelyezésére nyújt lehe-
tőséget. Ez maga után vonja 
a személyi állomány bővítését 
is: három ápoló, gondozó 
munkatársat vesznek fel az 
intézménybe.

Az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. utódlása körül 
azonban már éles vita alakult ki. A városatyák 
korábban határoztak a cég megszűnéséről, a 
közgyűlés döntése értelmében a feladatokat 
Zólyomi Ádám vezetése alatta a frissen alapí-
tott Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető 
Intézmény veszi át. A Kft. átalakításával és az új 
intézményi formával azonban a városi ellenzék 
nem ért egyet.

T. Mészáros András, a Fidesz-KDNP frak-
ció vezetője hiányolta, hogy az előterjesztés 
bizonyos pontokon nem volt megfelelőképp 
előkészítve, és hozzátette: a gazdasági társa-
ság átalakításának okát nem értik, szerintük 
az állhat mögötte, hogy rövid pórázra kívánják 
fogni az intézményt.

Mire Lengyel Péter, a Szövetség Érdért 
frakció vezetője megjegyezte: a szervezeti át-
alakítás nem most került a közgyűlés elé, arról 
már az előző alkalommal döntöttek.

Csőzik László polgármester Bács István 
(Fidesz-KDNP) azon kérdésére, mit nyer a város 
azon, hogy egy jól működő társaságot intéz-
ménnyé alakít, elmondta: az általános forgalmi 
adó révén 50-100 millió forintot takaríthat meg 
a város, ráadásul az intézményi működtetési 
forma sokkal jobban átlátható, mint egy gazda-
sági társaságé. Ezt aztán több alkalommal is el 
kellett ismételnie.

Azon aggályokra, hogy az intézményi 
átalakítás miatt mintegy húsz munkavállaló 
elveszítheti az állását, a városvezető elmondta: 

a Városfejlesztési Kft. Gárdonyi tanuszodában 
dolgozó alkalmazottai az uszoda kényszerűség-
ből történt bezárásával munka nélkül marad-
tak, számukra a város keresi további foglalkoz-
tatásuk lehetőségeit.

„A cél az, hogy ne kelljen senkit elküldeni, de 
ezt nagyon nehéz lesz teljesíteni a jelen körül-
mények között” – tette hozzá Csőzik László.

Az érdi közgyűlésen döntés született arról 
is, hogy javítani kell a biztonságos közlekedés 
feltételeit.

A városatyákról elmondható, hogy készültek 
a december 13-i közgyűlésre – ki előterjesztés-
sel, ki tőle szokatlan öltözékkel, ki szellemes-
nek szánt retorikai fordulatokkal. Ez utóbbiak 
nem feltétlenül emelték a vita színvonalát. 
„Fogd a kalapod, aztán edd meg, ha van”, 
jelentette ki T. Mészáros András, amit többször 

is el kellett mondania, mert Csőzik László nem 
reagált. Miután kalapban még nem láthatta a 
polgármestert Érd népe, így talán nem érezte 
magát megszólítva.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője említést tett 
az „Érden folyó” „fékezett 
habzású demokráciáról” is. 
Ezen el kellett gondolkodnunk, 
mert a frakcióvezető úr nem 
szokott jót mondani hivatali 
utódjáról, így vagy az lehet, 
hogy maga sem érti, amit 
mond, vagy nem tudja, mit 
jelent a kifejezés. Mind mo-
sószerek, mind demokráciák 
tekintetében inkább jó, mint 
rossz a fékezett habzás, egye-
dül fürdőhabot nem lehetne 
vele eladni. Mindenesetre 
ezen a poénon is különösebb 
reakció nélkül lépett át a 
közgyűlés.

Az önkormányzat még 
2020-ban kötött szerződést az OTP Bankkal 1,8 
milliárd forintos folyószámla-hitelről. A fennálló 
hiteltartozást legkésőbb december 31-ig vissza 
kell fizetnie a városnak. Ahhoz, hogy fizetési 
kötelezettségeinek folyamatosan, megfelelő 
határidőben eleget tudjon tenni, jövőre is 
igénybe kell vennie a folyószámlahitelt. Mivel 
ebből finanszíroznák többek közt a benyúj-
tás alatt álló és folyamatban lévő pályázatok 
önrészét is, a közgyűlés elfogadta az újabb 
folyószámla-hitelről szóló előterjesztés.

A város támogatta a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását, annak érdekében, hogy a Sen-

FENNAKADT AZ ELLENZÉK TORKÁN  

A VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.  

ÁTALAKÍTÁSA

Éles vita  
a Polgárok Házában 
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timento Kft. kutatási, fejlesztési és innovációs 
központot, gyártó- és irodaépületet építhessen 
a Kornélia-Elvira-Piroska-Éva utcák által hatá-
rolt telektömbre.

A közgyűlés elfogadta a Polgármesteri Hiva-
tal számára kidolgozott stratégiai célokat. Ezek 
között első helyen szerepel a Modern Városok 
Programhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, 
valamint az egyéb intézmény- és infrastruk-
túra-fejlesztést célzó pályázati, beruházási 
lehetőségek kihasználása.

Kiemelten fontosnak tartja a városvezetés az 
energiafelhasználás racionalizálását, és hogy 

az erre vonatkozó intézkedéseket mielőbb elő 
kell készíteni. Javítani szükséges a biztonságos 
közlekedés feltételeit, új zebrákat kijelölni, 
járdákat tervezni, építeni. A város frekventált 
területein pedig további parkolási lehetősége-
ket kell kialakítani.

A hivatali ügyintézés gyorsítása érdekében 
szeretnék elősegíteni, hogy az elektronikus 
csatornákat minél szélesebb körben használja a 
lakosság. Ehhez bővíteni kell az önkormányzati 
honlap tartalmait, és új, korszerű nyomtatvá-
nyokat bevezetni.

Ádám K. – Mihalicz Cs.

Második helyen a gárdonyis Kovács Norman vég-
zett, a harmadik Becskereki Alex, a VMG diákja lett. Ebben az évben 
a Marianum iskola nem állított jelöltet, így a Gárdonyi, a Kós és a 
VMG delegáltjai mérkőztek meg egymással.

Hardi Levente diákpolgármester testülete a következőképp áll 
fel: Becskereki Alex és Kovács Norman Botond diák-alpolgármester, 
valamint a képviselők: Nagy Géza László, Horváth Attila Botond, 
Veress Andrea, Joó Zoltán, Boros Enikő, Sipos Barnabás. Az Ifjúsági 
Önkormányzat új tagjai Csőzik László polgármester jelenlétében 

tették le az esküt, aki köszöntőjében arra kérte őket, próbálják 
meg összefogni az érdi diákságot, legyenek jó programok, 

érezzék, hogy ez a város tele van tenniakarással, lendület-
tel, és hogy jó érdi diáknak lenni.

A polgármester felidézte saját fiatalságát, a rendszer-
váltás körüli pár esztendőt, amikor a gimnazisták nagyon 
érdeklődtek a politika 
iránt. „Ebben az időszak-
ban magunkba szippantot-

tuk a demokrácia-csinálás 
csínját-bínját. Nem volt két 

egyforma nap, és ez rendkívüli 
módon feldobta a gimis éveket” 

– emlékezett Csőzik László, aki azt 
kívánta a fiataloknak, tapasztalják 
meg ők is ezt az érzést, jöjjön el az ő 
életükbe is az az eufória, amit a ma 
negyvenesei diákként átéltek.

A rendezvényen átadták az Érd Diák-
ságáért Díjat is. Ebben az esztendőben 
a diákok szavazatai alapján Kalo Márk 
vehette át a kitüntetést, aki kiemel-
kedően sokat tett iskolájáért, tanítvá-
nyaiért, és szakmai felkészültségével, 
viselkedésével is példát mutatott.

erdmost.hu

A keddi közgyűlés egyik legfontosabb kérdése 
az volt, tudnak-e közös álláspontra jutni a 
városatyák a Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény, illetve a járóbeteg-szakellátás 
államosítása kérdésében. Hamar kiderült, 
hogy nem.

A megtárgyalásra bocsátott határozati 
javaslat kétségkívül roppant kínos helyzetbe 
hozta a Fidesz-KDNP frakciót: választaniuk 
kellett, hogy az Érd polgárai előtt népszerűt-
len kormányzati törekvés mellett állnak ki, 
vagy összeszorított fogakkal a városvezetést 
támogatják.

A határozati javaslat ugyanis arra kérte a 
kormánypárti képviselőket, hogy esküjüknek 
megfelelően, Érd polgárai érdekében, helyzeti 

előnyükből fakadóan kezdeményezzenek tár-
gyalásokat a kormány tagjaival a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény önkormányza-
ti fenntartásban való megtartása érdekében.

A vitában T. Mészáros András úgy fo-
galmazott: a céllal, vagyis, hogy maradjon 
önkormányzati fenntartásban a szakrendelő, 
„tökéletesen egyet tud érteni mindenki”, a 
„körítéssel” azonban, ami „rosszindulatú fel-
tételezések tömkelege” már nem, ezért nem 
támogatják az előterjesztést.

Bács István (Fidesz-KDNP) szerint a határo-
zat szövege alaptörvény-ellenes, ezért felesle-
ges is beszélni róla. Majd mielőtt megkérdez-
hették volna, mire gondol, sietősen távozott 
az ülésteremből.

Végül – nem meglepő módon – a papírfor-

ma érvényesült: amit az egyik csoport terjeszt 
elő, azt a másik ellenzi, egyéni mérlegelésnek 
helye nincs. A határozatot különösebb vita 
nélkül elfogadta a testületi többség. A köz-
gyűlés tehát végül december 13-ai határoza-
tában felkérte Aradszki András országgyűlési 
képviselőt – aki nem volt jelen a közgyűlésen 
-, hogy valamennyi lehetséges fórumon adjon 
hangot a város tiltakozásának a tervezett át-
alakítás, a járóbeteg-szakellátás államosítása 
ellen, és ne támogasson olyan törvényjavasla-
tot a parlamentben, amely ellentétes a város 
szándékával. Kezdeményezzen egyeztetése-
ket, és folytasson tárgyalásokat a közgyűlési 
döntés támogatása érdekében, az eredmény-
ről pedig legkésőbb a 2023. márciusi közgyűlé-
sen számoljon be.  M. Cs.

KÜZDJÖN A ROMICSÉRT!

Hardi Levente 
lett Érd  
diákpolgár-
mestere
A Kós Technikum diákja, 
Hardi Levente 962 szava-
zatot kapott, így egy esz-
tendeig ő vezeti az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzatot. 
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Nagyszabású beruházás indul jövő év A regisztráció lezárásáig 1808 érdi háztartás 
jelentkezett, hogy régi, energiafaló égőit 
korszerű, alacsony fogyasztású, gyakorlatilag 
örök életű LED-esekre cserélné – derül ki abból 
az adatsorból, amit a regisztrációs felületet 
működtető cég küldött a programot Érden 
meghirdető önkormányzatnak. Így városunk-
ban összesen 19372 db LED-es izzót fognak 
kiosztani az önkormányzat munkatársai a 
közeljövőben.

A regisztrálók jogosultságát megvizsgálták, 
most beszerzi az égőket a közreműködő cég, 
aztán az önkormányzat elhozza azokat a szent-
endrei raktárból, és megszervezi a szétosztásu-
kat. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben 
még tart az LED-csere előkészítése, így jövő 
év elején várható majd az izzók kiosztása. 
„Rövidesen jelentkezünk a pontos időponttal, 
addig is az érdiek türelmét kérjük” – mondta 
az erdmost.hu-nak László Ferenc, a városháza 
szóvivője.

Az már biztos, hogy két helyen lehet majd 
átvenni az égőket: a Polgármesteri Hivatal 
Budai úti épületében és a Parkvárosi Közösségi 
Házban.

„Örömteli, hogy ilyen sok háztartásban 
csökkenhet a villamosenergia-fogyasztás, 
ugyanis egy LED-égő 70-80 százalékkal fogyaszt 
kevesebbet, mint a hagyományos izzok” – érté-
kelte a projekt eredményességét László Ferenc, 
a városháza kommunikációs vezetője. Azt is 
kértük a szóvivőtől, hogy értékelje a részvételi 
hajlandóságot, hiszen Érd 75 ezres város össze-
sen 25 ezer háztartással. A városháza szóvivője 
azt mondta, a programba azok jelentkezhet-
tek, akik érdi lakcímkártyával rendelkeznek és 
szerződésben állnak az áramszolgáltatóval, azaz 
nem 1800 személyről, hanem 1800 háztartásról 
beszélhetünk, egy háztartásban pedig átlagosan 
3-4-en élnek. Ráadásul az EU-ban már 2018-ban 
betiltották a hagyományos égők gyártását, a 
boltokban sem kapni, tehát nagyon sokan már 
korábban LED-re cserélték a régi izzókat.

Ugyanakkor László Ferenc szerint a városhá-
za igyekezett minél több lehetőséget bizto-
sítani, hogy mindenki tudjon regisztrálni, aki 
szeretne. Meghosszabbították másfél héttel 
a regisztrációs időszakot, illetve az internettel 
nem rendelkezők, a regisztrációs felületet 
kezelni nem tudok számára személyes ügyfél-

fogadási 
lehető-

séget és 
segítséget 

biztosítottak a 
városházán.

A LED-csere 
program hát-

terét, magukat 
az égőket egy 

energiagazdálko-
dással foglalkozó cég, 

a CYEB biztosítja. A projekt 
anyagi hátterét az a 2020-as törvény adja, ami 
alapján az energiapiacon tevékenykedő energi-
akereskedőknek energiahatékonysági járulékot 
kell fizetniük, ami alól akkor mentesülhetnek, 
ha az energiahatékonysági beruházás vagy 
intézkedés megvalósulását és eredményessé-
gét megfelelően tudják igazolni. A CYEB-bel 
az önkormányzat vette fel a kapcsolatot és 
szervezte meg, hogy ez érdiek is részt vehesse-
nek az ingyenes LED-csere programban, ahogy 
a kiosztásról is a városháza fog gondoskodni.

erdmost.hu

19 ezernél is több LED-égőt kapnak  
a regisztrált érdi háztartások

A Tárnoki út Érd extrém hullámvas-
útja, és nagyon úgy nézett ki, hogy 
az is marad. Korábban már vázoltuk, 
hogy a felújítására kiírt közbeszer-
zésen nyertesnek nyilvánított cég – 
Európa egyik legnagyobb építőipari 
cége, a francia Colas magyar leány-
vállalata – az elszabadult építőipari 

árak miatt visszalépett. Mivel a város 
hiába kért a kormánytól ráemelést, 
így az 1,3 milliárd forint értékű beru-
házás – benne fontos csomópontok 
rendbetétele is – füstbe menni, az 
erre szánt pénz elveszni látszott.
Végül azonban sikerült keretmegál-
lapodásos közbeszerzést kötni egy 

kivitelezővel. Járda és vízelvezetés 
az eredeti műszaki tervekben sem 
volt, így aztán kikerülni sem tudott, 
a műszaki tartalom tehát a szűk 
anyagi keretek közt sem szenvedett 
komolyabban csorbát. A Tárnoki út 
200 millió forint értékű kivasalása 
tehát megkezdődött. 

Ez a dimbes-dombos, tágas, 
borzalmas állapotú út Érd legfonto-
sabb főútvonalait köti össze. Ahhoz 
képest, ahogyan kinéz, jelentős 
forgalmat bonyolít le. Az Ürmös és a 
Lőcsei utca közé eső szakasz felújí-
tása tehát vitathatatlanul elsőbbsé-
get élvezett.

erdmost.hu

Megkezdődött a Tárnoki út felújítása

Megújult a Nagy Lajos 
utca egyik fele

Két szakaszban kap aszfalt-
burkolatot a Nagy Lajos utca, 
nemrég elkészült egy közel 
800 méteres rész.

December első felében a 
Tárnoki út és a Deák Ferenc 
utca közötti szakasz kapott 
aszfaltburkolatot, emellett 
több helyen rendbe tették a 
szikkasztóárkokat, ahol pe-
dig szükséges volt, ott újakat 
ástak.

A munka jövőre folytatódik 
a most kimaradt 250 méteres 
szakasszal (Deák-Petőfi utcák 
között).
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

Augusztus legvégén adták át a Feny-
ves-Parkváros Köznevelési Centru-
mot, amelyben több mint hatszáz 
gyerek kezdte meg vagy folytatta 
idén a tanulmányait, hiszen egy 
részük a Teleki iskola régi épületéből 
költözött át. Ahogy azt sejteni lehe-
tett, a parkvárosi lakókörnyezetet 
megterhelte az iskola megnyitása, 
az önkormányzat azonban mindent 
elkövetett, hogy ez a terhelés ne 
legyen túlságosan nagy.

Csőzik László polgármester ren-
desen beleállt ebbe a történetbe is, 
több szervezett lakóssági fórumon 
egyeztetett az ott élőkkel, hogy az 
iskolabusznak kinevezett 738-as 
járat útvonalát végre mindenki 
megelégedésére véglegesíthessék.  
Az úgynevezett próbajárat a Fuvaros 
utcáról a Bádogoson tért fel a Földmunkásra, majd a Burkolóba az iskolá-
ig, a Favágón vissza az Aszfaltozó utcáig, onnan megint a Fuvarosra.

László Ferenctől, a városháza szóvívőjétől megtudtuk, milyen prob-
lémák merültek fel ezzel az útvonallal kapcsolatban. A Bádogos utca 
egyfajta neuralgikus pontja volt a panaszoknak: a babakocsival közle-
kedők is szót kértek, illetve sokan fejezték ki nemtetszésüket, amiért 
egyirányúsították az utcát, ugyanis a legtöbben éppen a Bádogoson 
keresztül mentek ki ebből a városrészből az M0-ás irányába reggelente. 

De panaszkodtak a menetrendre, 
a buszmegállók elhelyezkedésére, 
illetve a járatok időpontjára is.  

Valamennyi szempontot figyelem-
be véve az önkormányzat majdnem 
két hónapon keresztül 2 e-mail 
címen gyűjtötte az észrevételeket, 
a polgármester még több lakóssági 
fórumon, illetve a Volánnal is sűrűn 
egyeztetett.

Az iskolabusz útvonalának kérdése 
remélhetőleg nyugvópontra jutott. A 
változtatás lényegéről László Ferenc 
elmondta: a 738-as a Fuvaroson 
felmegy egészen a leaszfaltozott 
Burkoló utcáig, ott ér be az iskola 
irányába, aztán lejön a Favágón, és 
nem az Aszfaltozón megy ki, hanem 
lakóssági kérésnek megfelelően 
lemegy a Sóskútiig, majd a Földmun-

kás utcán keresztül jut vissza az Aszfaltozóra. Így lényegében nagyobb 
területet jár be, több iskolást és lakost tud összegyűjteni. 

A Bádgos utca ismét kétirányú, viszont a Burkoló egyirányú lett a 
Fuvaros és a Földmunkás között is az iskola felé. Volt buszmegálló, amit 
megszüntettek, illetve olyan is, amit északabbra helyeztek. Remélhető-
leg mindenki elégedettebb az iskolabusz jelenlegi útvonalával, járatsűrű-
ségével és a buszmegállók véglegesített helyével.

K. J.

Mindenki elégedett lehet  
az iskolabusz véglegesített útvonalával

Az érdi Szapáry-kastély a 70-es évek végén 
tűnt el a föld színéről. A hatalmas uradalomból 
– amelyet olyan legendás nemesi családok bir-
tokoltak az elmúlt 500 évben, mint a Sárkány-, 
az Illésházy-, Szapáry-, Batthyány-, Sina-família 
– mára lényegében a pincerendszeren kívül 
csak a gazdatiszti ház maradt meg, rendkívül 
rossz állapotban. A városvezetés úgy döntött, 
teljesen felújítják, hogy korszerű turistaházat 
– vagy, ahogy az ilyen szálláshelyeket nyuga-
ton nevezik: zarándokszállást – alakítsanak ki 
benne. A régi válaszfalak megőrzésével a nagy 
közösségi terem mellett 8 hálót alakítanak ki. 
Ezek között akad majd egyszemélyes és 12 fős 

is, hogy akár csoportokat is tudjanak fogadni. 
Mindehhez 6 fürdőszoba társul majd.

A polgármester közleménye szerint nem-
csak a házat, hanem az épület környezetét is 
rendbe teszik. Az érdi turizmus fellendítését 
célzó beruházást a Modern Városok Program 

megmaradt keretéből valósulhat meg. Ehhez a 
város már kérte is az MVP-s támogatást nyújtó 
Miniszterelnökség jóváhagyását.

Városunk korábbi főépítésze, Rumi Imre 
építész-tervező beadta az önkormányhoz az 
engedélyezési tervdokumentációt.

erdmost.hu

Zarándokház lesz  
az érdi uradalom gazdatiszti házából

Gazdatiszti ház látványterve – Bogner Mária Margit 
régi sírhelyével és a Szapáry-kastély kapuzataival



város teljesen felkészült az ünnepekre, már advent kezdetén 
ünnepi díszekbe és fényekbe öltözött a Főtéren, a Kálvin téri 
körforgalomban és a Római úton álló karácsonyfa, a téren a Mi-
kulás szánja a szarvassal, az ófalusi artézi kút és a városháza is.

Korábban úgy tűnt, 
hogy a drasztikus 
rezsiemelkedés miatt 
takarékossági okokból 
mindezt nélkülöznie kell a 
városnak, de a közösség 
megmutatta erejét, és így 
az ünnepi hangulat idén 
sem marad el.

„Végül nem is köz-
pénzből költöttünk erre, 
hanem a megkeresésem-

re a város egyik legjelentősebb adófizetője, 
a német tulajdonú high-tech cég, a Prettl 
Electronics Hungary Kft. finanszírozza az idei 
díszkivilágítást” – fogalmazott a polgármester a 
Facebook-oldalán.

A cég 6000 euróval támogatta az önkormány-
zatot, ebből pedig teljes mértékben finanszíroz-
ható az ünnepi díszkivilágítás, sőt még díszeket 
is tudtak belőle vásárolni. A Prettl cégcsoport 
már a 2000-es évek óta jelen van Érden és 
hosszútávra tervez, folyamatosan fejlődik. A 
várossal történő együttműködést a cég nagyon 
komolyan veszi, ezt pedig jól bizonyítja, hogy 
ebben a helyzetben azonnal az önkormányzat, 
így az érdiek segítségére sietett.

A Kálvin téri körforgalomban álló karácsony-
fát szintén ingyen kapta a város. Egy állam-
polgári felajánlásnak köszönhető a hatalmas 
formás fenyőfa, amelynek a felállítását egy érdi 

cég, a Borsos Daru vállalta. A díszítést 
azonban az önkormányzat – az ÉKFI, a 
Szepes Gyula Művelődési Központ és az 
Érdi Városfejlesztési Kft. – munkatársai 
végezték.

Egész évben rohanunk, úgy tűnik, nem 
is figyelünk oda egymásra. Ezért is jó látni, 
hogy az érdiek valóban fontosnak tartják 
a közösséget, így a karácsony is ugyan-
abban a meghitt hangulatban telhet, 
mint ahogy azt az elmúlt évkeben már 
megszokhatták városunk lakói.
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    DÍSZBEN      DÍSZBEN  
        A VÁROS        A VÁROS

Bár úgy tűnt, idén a látvány elmarad,
de a közösség megmutatta erejét a bajban.
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osem titkoltad, hány éves vagy, 
milyen régóta vagy a pályán. 
Múltkor láttalak koncerten, elké-

pesztő volt. Honnan van még mindig ennyi 
energiád? Szinte állandóan színpadon vagy, 
ráadásul a színház felé is kacsintgatsz.

Sosem gondoltam volna, hogy ilyen sok 
időt fogok eltölteni ebben a szakmában, 
hogy a szórakozóhelyeken még mostan-
ság is szól a 220 felett. Tény és való, ehhez 
sok-sok energia kell. Említetted a színházat: 
most megy egy nagyon jó Neil Simon-darab, 
amiben olyan fantasztikus művészekkel 
játszhatok együtt, mint Hegyi Barbara, Pikali 
Gerda, Tornyi Ildi, Bozsó Péter, Szakáts Ti-
bor és Pusztaszeri Kornél. De az az igazság, 
nekem a színpad a lételemem, még ennyi 
év után is. A színpad olyan varázslatos hely, 
ahol az ember nemcsak megmutathatja 
magát, hanem még valami fajta üzenetet is 
közvetíthet. Ha mást nem, azt, hogy a Neo-
ton-dalokban az élet lakik. Ott van például 
a Holnap hajnaligban, hogy ha úgy érzed, 
hogy senki se szeret, rohanj hozzám… Na 
persze ez nem azt jelenti, hogy csöngessen 

be Szentendrén a házunkba, rossz is a kapu-
csengő egyébként, hanem hogy nyúljon a da-
lokhoz, és akkor vele leszünk. Mert ezekben a 
dalokban – bár furcsa ezt kimondani – mindig 
van valamire megoldás. Boldogságra, mula-
tásra, vigaszra és ünneplésre is. Emlékszem, 
annak idején, amikor a menedzserünkkel meg 
a többiekkel még arról álmodoztunk, milyen 
legyen ez a Neoton Família, akkor gondoltam 
arra, mennyire izgalmas a színészet, mennyi 
mindent el lehet mondani, át lehet élni, és 
sajnáltam, hogy ez nekem nem adatik meg. 
Aztán ez is meglett, hála istennek. 

Van, amit ma sajnálsz, hogy nem tudtad 
megvalósítani, pedig nagyon szeretted volna? 

Például, hogy bár hegedülni és zongorázni 
is tanultam, nem lett belőlem igazi hangszeres 
zenész. 

Miért nem? 
Volt hegedűm, de utáltam a hegedűtaná-

romat. Zongorára meg nem tellett, pedig 
a zongoratanáromat imádtam. Ő például 
nagyon sajnálta, amikor abbahagytam. 

A Neoton része annak a kulturális 
jelenségnek, amit a legegyszerűbben 
talán úgy lehetne megfogalmazni: 
retró. Ti magatok vagytok a magyar 
retró. Hogy ezt mi élteti, arra talán 
az a kutatás ad magyarázatot, amely 
szerint az ember azt a zenét preferálja 
élete végéig, amit 33 éves koráig ké-
pes befogadni, és amit addig megsze-
ret. Te hogy vagy az új dalokkal, az új 
zenei irányzatokkal? 

Egyszer láttam egy ABBA-in-
terjút a fiúkkal, akkor már 
idősek voltak. Azt kér-
dezték tőlük, miért lett 
vége az ABBA-nak. És 
akkor azt mondta 
Björn, hogy 
elmúlt az ABBA 
felett az idő. 
Mindezt ak-

kor, amikor épp beindult az igazi ABBA-ret-
ró: a musicaltől kezdve a filmen át minden. 
Valamilyen szempontból mégis igaza van, 
de nem az ABBA vagy a Neoton fölött múlik 
el az idő, hanem az alkotókedvek, a zene-
szerzői ötletek fölött. Bármilyen jó zenész 
is valaki, már nem képes helyt állni abban a 
zenében, ami ugye elsősorban a fiataloknak 
készül. Ebből valahogy kizökkenünk egy 
idő után, a korunknál fogva. Ennek ellenére 
elég sok zenét hallgatok, és a fiam, Dávid 
is, aki a zenekarban dobol, sokféle zenét 
megmutat nekem. Fleetwood Mac-et, Dua 
Lipát, Ariana Grandét, Taylor Swiftet, Cold-
playt hallgatok. Rajongója vagyok, nyilván 
azért, mert most is beleillenek a világomba. 
Dávidnak köszönhetem, hogy megismertem 
ezeket a zenéket. Jó dolgom van, mert ma 
is körülvesz a zene.

December 27-én jöttök Érdre, az Aréná-
ban lesz koncertetek. Csak a régi, jól bevált 
zenéket hozzátok, vagy lesznek újabb dalok 
is? 

Érd mindig a szívünk csücske volt, nem 
először jövünk, és biztosan jövünk még.  
Persze, játsszuk a régi dalokat újra, mert 
azért végül is ezekre kíváncsiak az emberek, 
ezeket szeretik. De én vagyok a csapatban 
az, aki azt mondom, nem igaz, hogy csak 
a retró kell: kellenek új dalok! És vannak is, 
megjelent az Újratervezés című lemezünk, 
ami egyébként fönt van mindenféle 
megosztó oldalakon. Arról is játszunk egy 
dalt, mert hát muszáj megmutatni, hogy 

most körülbelül hol 
tartunk.

Jó dolgom van,  
körülvesz a zene

Csaknem ötven éve színpadon van, koncertezik, színházban 
játszik, elnyűhetetlen. Csepregi Éva a Neoton sztárjaival decem-
berben Érden lép fel, előtte pedig az Érd TV YouTube csatorná-
ján Ölvedi Rékának adott interjút. 

Csepregi Éva énekesnő és Végvári Ádám gitá-
ros, énekes és zeneszerző, a Neoton Família 
tagjai. Kép forrása: Fortepan / Gábor Viktor

»

S
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December 24-én 16:00–24:00 óra között csak karácsonyi slágereket sugároz 
az ÉrdFm101.3! elhangzanak a klasszikus nóták, a legjobb magyar pop dalok és 
a népszerű világsztárok feldolgozott karácsonyi énekei.

Hideg, sötét adventi dél-
után. A családotthon nagy, közös 

helyiségében nincsenek sokan, egy-két anyuka 
díszeket készít és tesz fel az ajtóüvegre, egy 
fiatal pár a vacsorát főzi, mellettük babakocsi-
ban szunyókál a gyermekük. „Azt csináld te, 
én még sosem sütöttem ilyesmit” − mutat a 
liszttel, panírmorzsával összekevert tojásra az 
anyuka, az apuka pedig csak nevet, hogy menni 
fog az.

Odébb egy másik család vacsorázik, hideget 
esznek. „Nem főztem ma, mert úgy volt, beme-
gyünk egy kicsit Budapestre sétálni, megnézni 

a fényeket, de a férjem sokáig dolgozott” − 
mondja az édesanya. A férje ács, Érden kapott 
munkát, egy ideig ismerősöknél laktak, most a 
családotthonban élnek a három gyerekkel. A 
férfi keményen dolgozik, hogy boldoguljanak, 
és meg tudják vetni a lábukat a városban. „Egy 
hónapja vagyunk itt, nekem még minden új és 
furcsa. Tervezzük, hogy hazamegyünk kará-
csonyra látogatóba Putnokra, a rokonokhoz” 
− mosolyog az anyuka a májkrémes szendvics 
felett.  

Az egyik asztalnál mutatós, ám nagyon egy-

szerűen elkészíthető adventi díszek készülnek 
az intézményt vezető Sztasákné Nagy Gabriella 
és kolléganője értő vezetésével. Gabi megmu-
tatja, hogy kell pár szakavatott mozdulattal és 
egy ollóval csodás papírcsillagokat és hópihé-
ket varázsolni. Egy anyuka nagy buzgalommal 
vág és színez piros csizmácskákat, a mellette 
lévő pici gyerekasztalnál a fiacskája eszi a 
fánkot − adományba kapta a családotthon 
a nagy halom finomságot. Az anyuka el-
meséli, nyár óta élnek az otthonban. Még 
a régi házba költöztek be, és az elmúlt 
hetekben jöttek át ebbe modern épület-
be, ahol tágasak a terek, új a berendezés. 
„Jó itt. A fiamat megviselte a környezet-
változás, mostanában nem fogad szót nekem. 
De nagyon jól érzi magát.” A kis család nem 
először költözik, az anyuka egyedül, apai és 
rokoni segítség nélkül neveli a gyermekét, 
egyik otthonból költöznek a másikba. Most 
talán megállapodhatnak: az anyukának van 
egy komoly kapcsolata, a karácsonyt már nála 
töltik, nem az otthonban. Ez lesz az első, nem 
intézményben töltött ünnepe a gyerekkel. 

Gabi azt mondja, egyre több az egyedülálló 
anya, nehéz sorssal, gyakran bántalmazó kap-
csolatból menekülve, rokoni támogatás nélkül.

„A fiam hároméves, sajátos nevelési igényű, 
állandóan figyelnem kell rá, óvodába sem ve-
szik be, folyamatosan fejlesztésre járunk. Egye-
dül élek vele, anyaotthonból költöztünk ide. 
Dolgozni nem tudok, és most 
megszűnt a gyesem is” − 
meséli egy másik anyuka. Mi 
lesz a karácsonyi ajándék a 
fiának? Azt mondja, nemigen 
tud vásárolni semmit, hacsak 
a párja, akivel nemrég ismer-
kedett meg, nem vesz neki. 
„Valami apróságot a családi 
pótlékból talán mégis tudok 
venni, ha sikerül elintézni a 
munkanélkülit. Egy labdát, 
azt nagyon szereti. Vagy egy 
kisautót” − teszi hozzá. 

Reméli, hogy ők sem töltik 
az intézményben a kará-

csonyt. Ha mégis, akkor sem 
maradnak program nélkül: a 
családotthonban lesz közös 
karácsonyozás műsorral, va-
csorával, igaz, ezt külön-külön, 

saját ízlésük szerint főzik meg, de 
együtt költik el. Az alapanyagok be-

szerzésében az intézmény segít, hiszen sokak-
nak nemhogy az ünnepi menüre, de ajándékra 
sem telik, a soványka gyes, családi pótlék az 
egyetlen jövedelmük. „Azért szép ez a közös 
vacsora, mert az ország távoli tájairól érkező és 
azok szokásait továbbvivő családok együtt, egy 
asztalnál ünnepelnek” − mondja Gabi, aki meg-
súgja azt is: természetesen senki nem marad 
meglepetés nélkül ezen a napon. De a legna-
gyobb ajándék a figyelem, a gondoskodás és 
a biztonság, amit az otthon munkatársai meg 
tudnak teremteni ezeknek a nehéz helyzetben 
élő családoknak.

Ádám Katalin

Papírhópihék
Van, akinek egy labda is nehezen elérhető ajándék. 
Hogy a saját lakásában ünnepelhessen, végképp 
vágyálom. Hogy ezeknek a családoknak mégis lesz 
karácsonyuk, az segítő kezeknek köszönhető.
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Véget ért a „Tervezz járgányt a Mikulásnak” rajzpá-
lyázat, amelyet az Érd Médiacentrum írt ki gyerekek-
nek. Jobbnál jobb pályamunkák érkeztek.

Nehéz helyzetben volt a zsűri, hiszen a Médiacentrum pályázatára össze-
sen 79 pályamunka érkezett. Volt közöttük futurisztikus, utópisztikus, és 
olyan is, amelyik egyszerűen csak szép. Kéri Mihály, Érd Munkácsy-díjas 
festője, Paróczy Pálma, a fődíjat felajánló AVL kommunikációs munka-
társa, valamint Ölvedi Réka, az Érd FM népszerű műsorvezetője hosszú 
órákat vitázott, amíg kialakították a végeredményt.

A legfőbb gond az volt, hogy a pályázók többsége elég lazán ér-
telmezte a kiírás szövegét, és nem tervezett környezetbarát, fenn-
tartható, mégis szélvészgyors járgányt a Mikulásnak, hanem csupán 
lerajzolta a Télapót munka közben. Persze ezek között is rengeteg 

csodálatos és esztétikus rajz volt, amelyet bármelyikünk szívesen kiten-
ne a nappalijába.

Külön öröm, hogy az Érd Most felületén több ezren szavaztak a rajzok-
ra, így a közönségdíjasoknál is nagy volt a verseny.

Végül a következő eredmény született:
»  A fődíjat, a Samsung S7-es tabletet Gulyás Panna Ilona (8 éves) nyerte. 
»  A második Schüszler Tímea (12 éves), a harmadik Pásztor Emília (11 

éves) lett. A díjazottak egy könyvcsomagot kapnak.
»  A közönség díját (762 szavazattal) Bifkovics Mia (7 éves) kapja, az ő 

jutalma egy hordozható okosnyomtató.
»  A zsűri különdíja Majoros Ábelé (11 éves), aki beküldött pályamunkájá-

val a kiíró elképzeléseit a leginkább megvalósította.
»  A versenyen résztvevő összes pályázó névre szóló oklevelet kap az Érd 

Médiacentrumtól.

Járgányt terveztek a Mikulásnak

Aki pedig az összes pályaművet 
szeretné megnézni, olvassa be 
a QR-kódot.

«  Fődíj: Gulyás Panna Ilona

«  2. helyezett 
Schüszler Tímea

  3. helyezett  
Pásztor Emília

«

Zsűri különdíj: Majoros Ábel Péter

«

  Közönség díj: Bifkovics Mia

«



Beni az előző szezon végéig még a Kárpáti 
Farkasok azon U16-os csapatát erősítette, 
amely a fiatal klub történetének eddigi 
legnagyobb sikerét elérve negyedik helyen 
végzett az akadémiák sorát felvonultató 
korosztályos magyar bajnokságon. A most 

zajló idényben már az érdi egyesület 18 év 
alatti keretében játszik Fekecs Norbert edző 
kezei alatt, de kettős igazolással a jászberé-
nyi Lehel HC színeiben is hokizik, méghozzá 
az U21-es mellett az újnak számító Andersen 
Ligában is.

A tehetséges fiatal a Kárpáti Farkasokkal 
decemberben, idegenben nyert 5-3-ra az 
FTC-Telekom és 6-2-re a Sportországi Cápák 
ellen, november végén pedig hazai jégen 
16-1-re a KSI ellen. A Lehel szerelését magára 
öltve a legutóbbi három mérkőzését meg-
nyerte az U21-es kiírásban: a Dunaújvárosi 
Acélbikák és az UNI Győr-NEMAK ETO HC 
felett 3-2-es, az FTC-Telekommal szemben 
8-2-es sikert ért el, egyaránt vendégként. A 
felnőtt mezőnyt képviselő Andersen Ligában 
szintén győzelemmel vette az első decembe-
ri akadályt, méghozzá a Sportországi Cápák 
otthonában összehozott 3-2-es diadallal. 
Benjámin az említett hét bajnoki találko-
zóból hat alkalmával betalált a kapuba, 
ráadásul az Andersen Liga összecsapáson 
és az Acélbikák elleni fellépésen is az ő gólja 
döntötte el a bajnoki pontok sorsát.

„Szemmel látható a csapategység fejlődése 
a Lehelnél, ami most hála istennek a soro-
zatos győzelmekben is megmutatkozik. A 
Kárpáti Farkasokkal szerintem nagy mérföld-
követ léptünk át a Ferencváros, azaz a baj-
nokság legerősebb csapatának legyőzésével, 
ami szintén nagyban köszönhető az összhang 
javulásának” − nyilatkozta lapunknak Beni. 

Szerinte nagy adag plusz lelkierőt ad a 
folytonos siker, illetve az, hogy meccsről 
meccsre ilyen jó teljesítményt nyújt a csapat. 
Főleg, hogy megszerezték az első felnőtt 
győzelmünket is.

Beni nagyon élvezi a játékot Jászberényben 
is, azt, hogy az U21-ben győzelmekkel, míg az 
Andersen Ligában pár rutinos játékos segítsé-
gével szoros meccsekkel veszik fel a versenyt 
az ellenfelekkel. Úgy gondolja, a sikerekhez 
nagy mértékben hozzájárul a két klub vezető-
edzője Fekecs Norbert, illetve a Lehel esetén 
Hetler Ádám, akiktől mindenki szintén csak 
tanulni tud. 

A fiatal tehetség jó ötletnek tartja, hogy 
a Lehelben is játszhat, ráadásul több érdi 
társával együtt. Óriási fejlődési lehetőség 
számukra, hogy akár több száz Erste Li-
ga-mérkőzést játszott ellenfelekkel léphet-
nek egy jégre. Külön kiemeli a légiósokat, 
akikhez mindenki fel akar érni, és ezzel ők is 
nagy lendületet hoznak a csapatba. 

Beni az előző szezon végén nem gondolta 
volna, hogy a jelenlegiben olyan játékosok 
ellen játszhat, akiket pár évvel ezelőtt még 
csak nézett jégkorongozás közben, a dunaúj-
városi jégcsarnokban. A fejlődés már most is 
észrevehető, például a múltkori U21-es tem-
pót elég jól sikerült átmentenie a csütörtöki 
U18-as meccsre, és a győzelemhez ennek is 
köze volt.

Pecsuvácz Péter(1
5/

20
22

)
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Nagy Benjámin, a Kár-
páti Farkasok mindösz-
sze 16 éves jégkoron-
gozója kulcsszerepet 
játszott az érdi  
klub U18-as csapatá-
nak, valamint a Lehel 
HC gárdájának leg-
utóbbi sikereiben. 
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APRÓHIRDETÉS

MUNKA
SZERSZÁMKÉSZÍTŐ CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁS KERES ügyeskezű 
betanított, illetve szakmunkást mű-
helymunkára. Nyolc órás munkaidő, 
versenyképes bérezés.  
Tel.: 36/30 977 20 52 (255/B/2022)

ÁCSOKAT-BETANÍTOTT ÁCSOKAT, 
tetőkészítéshez magas kereseti lehe-
tőséggel  felveszek. Tel.: 30/563-5544
 (254/2022)

ALBÉRLET
KÖZPONTI HELYEN TALÁLHATÓ 
KERTESHÁZBAN külön bejáratú, 
mérőkkel ellátott lakás egyedülálló 
hölgynek vagy gyermektelen párnak 
kiadó. Tel.: 06 30 3365 695  (241/2022)

ELADÓ TELEK
ELADÓ FANEVES UTCÁBAN 587 M2 
ÖSSZKÖZMŰVES, panorámás-lejtős 
építési telek. Ár: 59 MFt. Kétszobás 
lakáscsere is érdekel.  
Tel.: 06/50 123 3305  (260/2022)

SZOLGÁLTATÁS
ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ 
MUNKÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 
27% kedvezménnyel, hétvégén is, 
garanciával.  
Tel.: 06/ 30 608 89 63 (33/2022)

ÁCSMUNKÁT, TETŐKÉSZÍTÉST, 
ZSINDELYEZÉST, tetőfedést, 
javítást, felújítást, tetőtér beépítést, 
előtető-garázs készítést vállalok 
kimagasló minőségben.  
Tel.: 06/30 563 5544 (47/5/2022)

VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOL-
GÁLAT: csap, szifon, WC-tartály, ra-
diátor, elzáró szerelése. Fürdőszobák 
teljeskörű felújítása burkolással.  
Tel.: 06/70 642 7526 (46/2022)

EGYÉB
FIATAL DIPLOMÁS HÁZASPÁR 
életjáradéki szerződést kötne idős 
hölggyel vagy úrral. Tel.: 06-30/965-
0495

DUNYHÁKAT, PÁRNÁKAT,  
HASZNÁLT TOLLAT, mindenféle 
hagyatékot magas áron vásárolunk.  
Tel.: 06/20 420 2095 (199/2022)

KÖNYVET, RÉGI JÁTÉKOT, KERÉK-
PÁRT, motorkerékpárt, retró tárgya-
kat vásárolok. borbelyimre69@gmail.
com. Tel.: 06/20 924 4123 (26/4/2022)

KASTÉLYOK,KÚRIÁK BERENDEZÉ-
SÉRE Külföldi, Magas Áron (ki-
emelve) várásárolok festményeket, 
Herendyt,  Zsolnayt, ezüst étkészle-
tet, tárgyakat. Teljes hagyatékot vá-
sárolok! Tel.: 06/70 653 1443  (249/2022)

GYŰJTEMÉNYEM KIEGÉSZÍTÉSÉRE 
vásárolok készpénzért kis és nagy 
hanglemzeket, műsoros kazettákat. 
Hívjon bizalommal: 06/30 082 9801                      
 (31/2/2022)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(1
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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343

(7
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Ha örökbe fogadná 
a képen látható kutyust, 
vegye fel a kapcsolatot 
az alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 
06/30 276 6071 vagy 
06/30 910 6987, E-mail: 
siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalálja 
a www.siriusalapitvany.
hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvé-
delmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-
13, Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-
49521015

Andrej
Közepes testű, fél év kö-
rüli kan kutyus, ivartala-
nítva fogadható örökbe. 
Talált kutyaként került a 
gondozásunkba. Nagyon 
barátságos, mozgékony, 
még nevelést igényel.

Vilmos
Barátságos, kistestű, 2 
év körüli ivartalanított 
kan kutyus, szereteté-
hes, mozgékony, álta-
lában békés természe-
tű. Kinti-benti kedvenc 
szeretne lenni.

GAZDIKERESŐ
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GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK, VÍZMELEGÍTŐK JAVÍTÁSA, 
karbantartása, műszeres vizsgálat-
tal. Tamási Zoltán. 
Tel.: 06/20 965 4621 (255/A/2022)



KI KICSODA ÉRDEN?  

Folyamatosan aktualizáljuk, bővítjük a Csuka Zoltán Városi Könyvtár által szerkesztett Ki kicsoda 
Érden? elektronikus változatát.

Azoknak a jelentkezését várjuk, akik az alább felsorolt feltételek bármelyikének megfelelnek és 
hozzájárulnak, hogy szerepeltessük személyi adattárunkban. 

Az Ön által megadott információk elektronikus formában, a könyvtár honlapján lesznek 
elérhetőek, olvashatóak. Természetesen adatainak közzététele csak az Ön beleegyezésé-
vel történhet meg. Ehhez a mellékelt hozzájárulási nyilatkozat aláírása szükséges! Az 
aláírt nyilatkozatot személyesen, levélben, vagy a kérdőív űrlapján feltöltve (szkennelt formában) 
kérjük eljuttatni a könyvtárnak.

Az ehhez szükséges adatlap és hozzájárulási nyilatkozat kitölthető 2022. december 1-től honla-
punkon keresztül online vagy személyesen a központi könyvtárban (Érd, Hivatalnok u. 12.).

Szeretnénk a névtár szócikkeit fényképekkel illusztrálni, így kérjük, hogy küldjön magáról (akár 
digitálisan is) portréfotót.

ALAPELVEK, MELYEK ALAPJÁN VALAKI BEKERÜLHET A „KI KICSODÁBA”: 

Érdi és Érdhez kapcsolódó, 18 éven felüli személyek, akik a kultúra, a tudomány, a politika, az 
egészségügy, a sport területén figyelemre méltót alkottak, illetve a város szervezeti életében 
jelentős szerepet játszanak:
– jelenleg a város önkormányzatának, képviselőtestületének tagjai
– a város országgyűlési képviselője
– kisebbségi önkormányzatok vezetői
–  érdi közintézmények vezetői (iskolák, óvodák, művelődési intézmények, egészségügyi, szociális 

intézmények, rendőrség, tűzoltóság)
– kitüntetettek, országos és városi díjak tulajdonosai
– helyi civil szervezetek vezetői
– helyi történelmi egyházak vezetői
– Érden élő országgyűlési képviselők, országos politikában szerepet játszó politikusok
Továbbá érdi (itt született, itt lakó, hosszabb időt itt töltő) valamint maga által vallottan is Érdhez 
kötődő személyiségek:
– író, költő, műfordító, akinek önálló kötete jelent meg
– képzőművész, akinek önálló kiállítása volt, vagy közterületen elhelyezett alkotása van
– előadóművész, színész
– zenész, énekes, aki rendszeresen hangversenyt ad, önálló felvétele jelent meg
– tudós, tudományos kutató, aki rendszeresen publikál
– feltaláló
– sportoló (min. országos eredménnyel), sportvezető
– helyi médiumok szerkesztője, országos médiumokban publikáló újságíró
– érdi, kultúrához kapcsolódó vállalkozás vezetője
– mecénás
– Érd hírnevéhez jelentősen hozzájáruló személyiség
Kérjük, hogy amennyiben már szerepel kiadványunkban, nézze át adatait és javítsa, bővítse 
azokat, ha szükséges!
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HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 

műsora Urbán Szabolccsal, Ölvedi 
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt  
Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután  
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal, Ölvedi 
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt
Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal, Ölvedi 
Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt 
 Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal,  
Ölvedi Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt  
Ölvedi Rékával 

16.00 – Délután  
Bálint Lászlóval

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 Urbán Szabolccsal,  
Ölvedi Rékával és Gárdos Attilával.

10.00 Délelőtt 
Ölvedi Rékával 

14.00 Majdnem szombat,
pláne délután

Balogh-Esperes Ákossal 
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.
22:00 Média1 podcast
Szalay Dániellel

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 Média1 podcast
Szalay Dániellel
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TÉLI TÁRLAT FELHÍVÁS

Az Érdi Galéria Téli Tárlat címen az 
elmúlt évekhez hasonlóan képzőmű-
vészeti kiállítást szervez az Érden és 
környékén (Diósd, Törökbálint, Százha-
lombatta, Tárnok, Sóskút, Pusztazá-
mor) élő hivatásos kiállító művészek és 
művészetpedagógusok számára.

A kiállítás megnyitására 2023. január 
20-án (pénteken) 18 órakor kerül sor.

A Téli Tárlat 2023. március 25-én zár.
A tárlatra egy alkotás, festmény, 

grafika, térben megjelenő mű nyújtha-
tó be. Festmények, grafikák maximum 
1x0,7m (0,7m vízszintes) befogadó 
méretben, szobrok, installációk legfel-
jebb 0,70x0,50x0,50 m-es méretben.

Az elmúlt két éven belül készült 
munkákat várunk. 

A műveket a kiállításra teljesen 
felkészítetten (keret, akasztó, név, cím 
stb.) kérjük beadni, egyébként nem 
kerülhetnek zsűri elé.

A kiállítási anyag válogatását szakér-
tő zsűri segíti.

Beadási határidő: 2023.  január 12-
én és 13-án csütörtökön és pénteken 
10-17 óra, valamint 14-én szombaton 
10-12 óra között.

A leadás helye: Érdi Galéria  
(2030 Érd, Alsó u.2.)

Előzetes jelentkezését várjuk 
e-mail-ben: erdigaleria@gmail.
com címen, illetve 06-23/360-143 
telefonszámon.

ÉRDI GALÉRIA 
2030 Érd, Alsó utca 2.  

Tel.: 06 23 360 143 / www.
erdigaleria.hu

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.  
Tel.:06 23 365 470
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI 

TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

Szociális Gondozó Központ - Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ - Érd / Család-

segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ  
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje:   
2022. december 31.

A hirdetés teljes terjedelmében megjelent  
az Érdi Újság 2022. november 1-i számá-
ban.

A hirdetés részleteit a QR-kód leol-
vasásával 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 - Érd / 
Család- és Gyermekjóléti Központ

ESET- 
MENEDZSER 
munkakör betöltésére. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, Érdi 
járás területe 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. december 31.

A hirdetés teljes terjedel-
mében megjelent az Érdi 
Újság 2022. szeptember 
13-i számában.

 
ÉRD KIVÁLÓ SPORTOLÓJA DÍJ / ÉRD KIVÁLÓ SPORTCSAPATA DÍJ

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkormányzat 
kifejezi elismerését az érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszer-
vezetek általános és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel 
öregbítették Érd Megyei Jogú Város hírnevét.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni, vagy csapatsport-
ágban országos diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. helyezést értek el, vagy válogatott 
kerettagok.

Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak adományozható, akik a szakszövetség által 
kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén 1-3. helyezést értek el, vagy orszá-
gos bajnokságon 1-3. helyezést értek el.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére a köznevelési intézmé-
nyek vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot.  A köznevelési intézmé-
nyek vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében éven-
te egy személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredményekről, a 
válogatottságról a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek 
az igazolása szükséges. Az elismerés adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Sport Bizottság dönt.

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sport Bizottságának címezve, a Polgármes-
teri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályán (2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani. 

Bővebb információt Fazekas-Verba Szabolcs sportreferens nyújt a 06/23/522-300/216 telefonszá-
mon vagy a fazekas-verba.szabolcs@erd.hu e-mail címen.
A benyújtás határideje: 2023. január 9.
         Érd Megyei jogú Város Önkormányzatának 

                                                                                               Sport Bizottsága

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szervezési és Működési Főosztály, 
Közgyűlési és Törvényességi Osztály

TÖRVÉNYESSÉGI REFERENS
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony (kolléga tartós 
távolléte, CSED, GYED)         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 01. 06. 
A hirdetés részleteit a QR-kód  
leolvasásával érheti el, vagy megtalálja  
a www.erd.hu oldalon. 

FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
értelmében a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15-e alkalmával a következő díjakat 
adományozza:

Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb elismeréseként annak a magyar 
vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, 
tevékenységével vagy egész életművével mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd 
város tekintélyének növeléséhez.

Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, 
és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozható azoknak, akik Érd Megyei 
Jogú Város külkapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával meghatározó szerepet 
játszottak a város történelmének, kultúrájának valamint egyedi értékeinek nemzetközi színtéren 
történő megismertetésében, népszerűsítésében és vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb 
a döntést követő 60. nap.)

Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudományágak 
valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének 
öregbítéséhez.  

A Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet 
szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal 
szolgálták a település művelődését.

Az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely 
területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal 
hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.

Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2023. február 5-ig juttassák el dr. Csőzik 
László polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en 
az onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve. 

A felhívás a város honlapján is elérhető!
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

FELHÍVÁS
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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
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 06-70-479-3848-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

 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.

 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: 06-70-479-3848
E-mail: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

 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.

 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.

 TEKAUER NORBERT (V.É.D.)
Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő
egyeztetés szerint.

 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.

A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

A DIÁKPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA
HARDI LEVENTE
Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

HIVATALOK
 POLGÁRMESTERI HIVATAL

    ÉS POLGÁROK HÁZA
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.

 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

 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

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

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 ügyfélfogadá-
si rendje: minden hónap első 
hétfőjén 9:00-11:00 óra között 
előzetes telefonos 
bejelentkezés alapján. 

Az ügyfélközpont ügyfélfoga-
dási rendje: hétfőn 9:00-12:00 
és 13:00-15:30 óra között; 
kedd-péntek: 9:00-11:00 óra 
között. Ügyfélsegítő: minden 
hétfőn9:00-15:00 óra között, 
bejelentkezés alapján. 
Pénztári órák: hétfő-péntek
9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 
óra.

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
    KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.
Telefon: 06-23-365-232
e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu
www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 
ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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