
2022. december 6. 

Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

Szűcs Gábor alpolgármester és Gottfriedné Madai Éva, az érdi Kál-
vin téri református gyülekezet lelkipásztora közösen gyújtotta meg 
a várakozás második gyertyáját.

XXXII. évfolyam 46. szám
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„Észszerű és méltányos ez a takarékossági 
csomag. A bölcsődék, óvodák nyitva maradnak, 
a művelődési központ is szolgáltat, ahogy a 
könyvtár és a galéria is. Két dolog érintheti ko-
molyabban a lakosságot: a Gárdonyi Tanuszoda 
és a Szepes központi épületének bezárása – de 
ezeket is ki tudtuk váltani” – hangsúlyozta az 
ülést követően Csőzik László polgármester az 
ÉrdMostnak. Mint fogalmazott: „Kihoztuk a 
legjobbat a lehetőségek közül, és nem marad-
nak el a téli kulturális és szórakoztató progra-
mok sem”.

A vita

A városvezetés október végén egyeztetett 
Balla György miniszteri biztossal az Érden 
tervezett takarékossági intézkedésekről – a 
helyi Fidesz-KDNP frakció mégsem értett egyet 
a javaslattal.

T. Mészáros András frakcióvezető a testület 
ülésén olyan módosító indítványt olvasott fel, 
ami véleménye szerint „egész más, a városhoz 
méltóbb pályára helyezné a költségmegtaka-
rítást.”

T. Mészáros érdi energiaalapot hozna létre, 
amelynek pénzügyi forrása többek közt a helyi 
adóbevétel-többlet, illetve a 700 milliós rendkí-
vüli kormányzati támogatás lenne, de szerinte 
további egymilliárd forint átcsoportosítható 
volna ebbe az alapba, és összesen 2,4 milliárd 
forint lehetne az induló összeg.

Csőzik László erre válaszolva hangsúlyozta: a 
kormány komoly megszorításokat vezetett be, 
megfosztotta Érdet a korábban minden évben 
neki juttatott 700 millió forintos plusz bónusz 
működési támogatástól, megcsapolta az ön-
kormányzatokat megillető jogos forrásokat, és 
csak akkor ad az önkormányzatoknak támo-
gatást, ha a települések takarékossági tervet 
alkotnak, és lehetőleg minél több intézményt 
bezárnak.

A kormány ráadásul nem szavazta meg azt a 
javaslatot, hogy az önkormányzatok számára is 
hozzon létre hatósági ársapkát a villamosener-
gia és a gáz tekintetében, pedig ez megoldotta 
volna a települések gondjait.

„Az energiaalapra valóban szükség van, de 
teljesen más forrásokból, mint amit T. Mészáros 
András említ.

Fizesse meg T. Mészáros azokat a károkat, 
amelyeket okoztak a regnálásuk alatt, és ame-
lyek rendre a mi időnkben pattantak ki:

• fizesse be a város kasszájába azt a 430 
milliót, amire a Kormányhivatal megbüntette a 
várost, mert 2010-ben bosszúból átminősítette 
a Műszerautomatika telkét;

• utalják át azt a 70 milliót, amit a Bács István 
ex-alpolgármesterhez 
ezer szállal köthe-
tő cégek trük-
köztek össze 
az óvodafelújí-
tási pénzekkel;

• és azt a 36 millió 

forint tiszteletdíjat, amit a Pénzügyminisztérium 
jogelődje szerint is szabálytalanul vett fel az Az 
Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási 
Önkormányzati Társulás elnökeként 2011 és 
2018 között a polgármesteri fizetésén felül”– 
sorolta Csőzik László, aki azzal zárta szavait: T. 
Mészáros András összesen 1,7 milliárd forintot 
helyezhetne az általa felállítani javasolt alapba: 
„A megugrott rezsiköltségeket ebből lazán 
finanszírozhat-
nánk. Úgy 
gondolom, 
hogy erre 
a fedezet 
rendelke-
zésre áll 
a képviselő 
úrnál”.

Vita a költségcsökkentési terv körül

Érd képviselő tes-
tülete a november 
24-ei közgyűlésen 
hosszasan tárgyalta 
a költségcsökken-
tési intézkedési 
tervet. Erről és még 
számos fontos kér-
désben döntöttek a 
képviselők.

A TAKARÉKOSSÁGI CSOMAGBAN AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEK, 
INTÉZKEDÉSEK SZEREPELNEK:
• A Gárdonyi tanuszoda működtetését a város december 12-től határozatlan időre szünetelteti.

• A Fenyves-parkvárosi Köznevelési Centrum uszodáját továbbra sem nyitják meg.

•  A közgyűlés kezdeményezi a fenti két intézmény, valamint az Érd Aréna ingyenes vagyonke-
zelésbe adását a Nemzeti Sportközpontok részére.

•  A Szepes Alsó utcai épülete zárva marad, a Gépész és a Bajcsy-Zsilinszky úti épület mellett a 
Városi Galéria épülete (ami nyitva tart) ad helyet a kulturális, közművelődési programoknak.

• A Jószomszédság és a Zenei Könyvtár nyitvatartási idejét átalakítják.

•  Intézményi átszervezések is szerepelnek a csomagban: egybeolvasztják a két óvodai tömböt 
(ez csupán adminisztratív intézkedés), a Városfejlesztési Kft.-t pedig költségvetési szervvé 
alakítják (ha nem cégként, hanem intézményként működik majd, azzal a város sok pénzt 
meg tud takarítani).

•  A 2023-as költségvetés kialakításánál megvizsgálják majd, hogy lehet észszerűen csökkente-
ni az egyházak és a hitéleti tevékenység támogatását, a civil keretet, és szükségessé válhat a 
sportcélú támogatások átvizsgálása is (ha elmaradnak az ígért kormányzati segítség, ezeket 
csökkenthetik).
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Gyorshajtók, 
rettegő  
gyalogosok 
A közmeghallgatás olyan, akár egy kórusmű: 
vannak visszatérő motívumok, a szólamok 
egymásnak felelgetnek, néha az egyik vagy 
a másik fölerősödik. Idén a legerősebb 
szólamot a gyalogosok panasza adta, ezért 
összefoglalónkban is ezt emeljük ki.

Nincs ebben semmi meglepő, hiszen, ha 
egy városban sorra aszfaltozzák az addig 
poros-kátyús utakat, és továbbra sem csök-
ken a beköltözési kedv, nő a lakosság száma, 
járdák viszont nincsenek, akkor ott az autók 
veszik át az uralmat, és gyalogolni egyre 
nagyobb kaland lesz.

A Kossuth Lajos utcát és környékét egy 
egész padsor képviselte: ott ültek idős asz-
szonyok két és fél órát, ölükbe ejtett kezük 
kalapot, kabátot szorongatott, és várták, 
hogy szót kapjanak. Járda csak az egyik szé-
len van, panaszolták, és azon az járhat, aki 
arra az oldalra született. Más a folyamatosan 
haladó autósor kénye-kedvének kiszolgál-
tatva bukdácsol át: anyukák babakocsival, 
idősek bevásárlószatyrokkal.

Az út szélén állnak az öregek tanácstalanul 
a Zámori és Fehérvári út kereszteződésében 
is, ahol az épülő körforgalomban semmi 
sem segíti az átkelést. Míg a Kossuth Lajos 
utcaiak ígéretet kaptak gyalogátkelőhelyek 
létesítésére, a Fehérvári útiaktól leginkább 
türelmet és megértést kért a városvezetés.

Variáció ugyanerre a témára: a gyorshaj-
tás, a sebességkorlátozások megszegése 
gyakorlatilag Érd valamennyi utcájában. 
Lámpát kérnek a Kutyavári út környékén 
lakók, mivel a gyalogosokat támogatni 
hivatott tiltó táblákat, útfelfestéseket csak 
akkor veszik észre az autósok, ha kék-fehér 
csíkos autó áll az út szélén. Ha lámpát nem 
is tesznek ki, nyolc gyalogátkelőt kap a Ku-
tyavári út, például az óvodánál lesz az egyik 
– válaszolta a körzet képviselője, Andrasek 
Mónika.

A gyorshajtás problémáját egyébként az 
aszfaltozás csak fokozza, hisz a sima utakon 

még akadálytalanabbul lehet száguldozni. A 
mellékutakra vonatkozóan többen is felve-
tették, hogy a lakó-pihenő övezetté nyilvání-
tás talán segítene.

De, mint Horváth Andrea a Városfejleszté-
si és Beruházási Főosztály vezetője elmond-
ta, annak szigorú feltételei és velejárói 
vannak, például nem lehet az utcán parkolni. 
30-as zónák kialakítása is megoldás lehetne 
– ha az autósok betartanák –, kivéve, ahol 
forgalomvonzó létesítmény van, például 
akár egy óvoda.

Csőzik László polgármester meglátása 
szerint valódi visszatartó erőt csak a fizikai 
akadályok jelentenek. Nogula Tamás ren-
dőrkapitány hozzátette, 
a sebességmérés is az, 
szigorú bírsággal meg-
fűszerezve, de azt csak 
ott alkalmazzák, ahol 
statisztikailag is számot-
tevő változást, tehát 
kellő visszatartó erőt 
tudnak vele igazolni. 
A mellékutakon tehát 
nem fognak mérni, ott 
az autósok mérték-
tartására számítanak, 
mindenki biztonsága 
érdekében.

Mihalicz Csilla

Módosul az újszülöttek 

támogatása: az összeg 

változatlanul 30 ezer forint 

gyermekenként, de mostan-

tól érdi életkezdési támoga-

tásnak hívják, és megállapí-

tásához a szülőnek kérelmet 

kell benyújtania a baba 

születését követő egy éven 

belül.

Módosították a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, a közétkez-

tetésről, azok igénybe-

vételéről és a fizetendő 

térítési díjak megállapítá-

sáról szóló önkormányza-

ti rendelet is.

Jó hír, hogy nem változik 

a helyi személyszállí-

tás díja. A szolgáltatást 

továbbra is a Volánbusz 

látja el, a jegy- és bérle-

tárak sem változnak az 

előterjesztés szerint.

Az ifjúsági önkormány-

zatot érintő kérdésben is 

döntöttek a képviselők: 

mivel a Marianum idén 

nem indul a választáson, 

ebben az esztendő-

ben nem 12 tagú lesz a 

diák-képviselőtestület, 

hanem kilenc.

A közgyűlés döntése 

értelmében decem-

ber 22-től január 6-ig 

igazgatási szünetet 

tartanak a Polgármes-

teri Hivatalban.

EZEKRŐL SZAVAZTAK MÉG

Fotelből beszólogatni az év 365 napján lehet, de csak egy van olyan, amikor az iste-
nadta nép személyesen kérhet, javasolhat, véleményt nyilváníthat. E téren ismét 
az idősebb korosztály aktív, akárcsak tavaly, most is sokan megjelentek november 

24-én 18 órakor a Polgárok Házában, hogy elmondják, nekik személy szerint 
mitől lenne jobb Érden élni.

A közgyűlés megszavazta az Érd Médiacentrummal kötött 
vállalkozási szerződés módosítását. Erre azért volt szükség, 
mert a meredeken emelkedő nyomda- és papírköltségek 
miatt az Érdi Újság november 8-tól kéthetente, 16 oldalon, 
az A/4-es mérethez közelítő formátumban jelenik meg feb-
ruár 28-ig. A másik változás, hogy a kábelcsatornán sugár-
zott helyi tévéadás megszűnik, a mozgóképes 
tartalmak elsődleges platformja 
az internet.
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Nagyszabású beruházás indul jövő év 

Megújult Érdliget egyik leghosszabb, a Papi földekhez vezető 
útja. A Túróc és a Tétényi utca közti közel egy kilométeres sza-
kasz kapott aszfaltburkolatot. A Zagyva, hasonlóan a pár hete 
befejezett Fraknóihoz és a Drégelyihez, régóta volt panaszára-
dat tárgya. A polgármester facebook posztjában hangsúlyozta: 

„Nem állunk le, amíg az időjárás kegyes hozzánk, a tél beálltáig 
folytatjuk. A gépek a Zagyva utcából egy nagy ugrással az M7-
esen túlra, a Festő utcába települnek át, majd onnan a Nagy 
Lajosba, ahol szintén évtizedek óta követelik a szilárd útburko-
latot”.

A nagy érdeklődésre való tekintettel – 
eddig 1200-an regisztráltak sikeresen 
– meghosszabbítják az ingyenes 
LED-csere regisztrációs időszakát. 
December 9-e éjfélig jelentkez-
hetnek a ledcsere.erd.hu oldalon 
keresztül azok a polgárok, akik érdi 
lakcímkártyával rendelkeznek és 
szerződésben állnak az áramszol-
gáltatóval.

Mint ismert, városunk is 
csatlakozott ahhoz a prog-

ramhoz, amelynek keretében 
az itt élőket ingyenesen 

energiatakarékos, modern 
LED-égőkhöz juttatjuk. 
Ez érdemi segítség lehet 
a rezsiárak drasztikus 
emelkedése, az ener-
giaválság és a központi 

megszorítások idején. A 
LED-égők komoly spórolá-

si lehetőséget biztosíta-
nak. Ha 5 darab 100 wattos 

hagyományos izzót ugyanekkora megvilágítást 
biztosító 12 watt teljesítményű új égőre cserél-
nek, napi 4 óra használat mellett évente akár 17 
600 forintot takaríthatnak meg.

A regisztrációs folyamat végén meg kell jelöl-
ni az átvevőhelyet is: az egyik a városközpont-
ban lesz majd, a Polgármesteri Hivatal, Budai út 
8. szám alatt; a másik Parkvárosban, a Parkvá-
rosi Közösségi Házban, a Gépész utca 14. szám 
alatt. A hosszabbítás lehetőséget biztosít azok 
számára is, akiktől a rendszer hiánypótlást kért, 
vagy valamiért elutasította a regisztrációját.

November 23-án leállt az ófalusi 
artézi kút. Kijelzője elektromos hibát 
jelzett. Az Érdi Városfejlesztési Kft. 
munkatársai azonnal a helyszínre 
siettek. Megállapították, hogy a hiba 
nem a vízutánpótlás hiányából fakad. 
A kút szivattyújára van garancia, 
ezért értesítették a korábbi kivitelező 
szakszervízét.

A Grundfos november 28-án helyszí-
ni vizsgálatot tartott. Kiderült, hogy a 
szigetelés és a motor ellenállása nem 
megfelelő, szivárgó áramot mértek. Ez 
jelentheti a szivattyú meghibásodását, 
de a vezeték sérülését is.

Az állapotfelmérést és a javítást már 
a szervíz műhelyében végzik el.Hogy a 
kút mikor üzemelhet újra, azt csak a cég 
szakvéleményét követően tudja meg-
mondani a Városfejlesztési Kft.

Két hétre leáll 
az önkormányzati ügyintézés
December 22-től január 6-ig a Polgármesteri Hiva-
talban csak az anyakönyvvezetők dolgoznak.  
A hivatal az igazgatási szünet ideje alatt zárva 
tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a mun-
kavégzés és az ügyfélfogadás szünetel.

Az anyakönyvvezetők – kizárólag születések, 
illetve halálesetek anyakönyvezése céljából – az 
igazgatási szünet ideje alatt az alábbi időpontok-
ban és elérhetőségeken állnak rendelkezésre:

•  December 22-23. 8:00 – 12:00 – Metzl Nikolett, 
06-20/214-32-73

•  December 27-28. 8:00 – 12:00 – dr. Türke-Sik-
lódy Kinga, 06-20/284-65-01

•  December 29-30. 8:00 – 12:00 – Kómárné Apa-
rácz Mária, 06-20/558-39-81

•  Január 2-3. 8:00 – 12:00 – Metzl Nikolett,  
06-20/214-32-73

•  Január 4-5. 8:00 – 12:00 – dr. Türke-Siklódy 
Kinga, 06-20/284-65-01

•  Január 6. 8:00 – 12:00 – Kómárné Aparácz 
Mária, 06-20/558-39-81

Aszfaltoztak  
a Zagyva  
utcában,  
felkészül  
a Festő utca

Még regisztrálhat a LED-cserére

Nem működik az artézi kútNem működik az artézi kút
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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ellehetetlenülhet az or-
vosi ellátás, ha a Romics 
a Szent Imre Kórházhoz 
kerül.

„Ne vegye el a kormány a szak-
rendelőt az érdi önkormányzat-
tól! A Romics negyvenháromféle 
ellátást nyújt a gyermeksebé-
szettől a diabetológiáig, és ezt 
nem szeretnénk veszni hagyni” 

– hangsúlyozta november 28-i 
sajtótájékoztatóján Gregus Lász-
ló, a Demokratikus Koalíció Pest 1. 
választókerületének vezetője.

Az önkormányzati képviselő 
kitért arra is: a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 
állja az intézmény költségveté-
sének nagy részét, de Érd városa 
is hozzájárul évi harmincmillió 
forinttal a szakrendelő működte-
téséhez.

„Minden lehetőséget igyek-
szünk megragadni, hogy az 
érdieknek megfelelő egészségügyi 
ellátásuk legyen. Ha államosítják 
az intézményt, eme dolgok nagy 

része veszendőbe megy. Minden 
jel szerint a Romics a Szent Imre 
Kórházhoz kerül, és innentől kezd-
ve az ottani grémium mondja meg, 
hogy az orvosaink mikor és hogy 
ügyeljenek, hogy a védőnőinknek 
hova kell menni, az érdi páciensek 
pedig, ha úgy adódik, mehetnek 
be a XI. kerületbe, a Szent Imre 
Kórházba” – mondta a képviselő.

A DK szerint a legújabb, átala-
kításnak csúfolt egészségügyi 
megszorítás tervét azonnal vissza 
kell vonni, és nem szabad elvenni 
az önkormányzatoktól a szakren-
delőket.

Á. K.

Tiltakoznak az érdi szakrendelő  
államosítása ellen

A Modern Városok Program kereté-
ben az önkormányzatnak lehetősé-
ge nyílt arra, hogy az érdi szakren-
delő 18 éves csontsűrűség-mérő 
készülékét újra és korszerűre 
cserélje. Az új műszer ünnepélyes 
átadásán jelen volt Csőzik László 
polgármester 
és Dr. Szakács 
Ferenc orvo-
sigazgató.

A polgármes-
ter elmondta, 
tavaly döntöt-
ték el, hogy a 
Modern Városok 
Program kere-
tében a Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény megújítására 
kapott támogatásból 45 milliót költ 
a város a technológia fejlesztésére, 
ebből mintegy 20 millió forintot 
az új csontsűrűségmérő műszer 
megvételére.

A csontsűrűséget – vagyis a 
csontok ásványianyag-tartal-
mát elsősorban akkor mérik, ha 
valakinél felmerül a csontritkulás 
gyanúja. Illetve már diagnosztizált 
eseteknél, amikor nyomon kell 
követni az alkalmazott terápia 

hatásosságát. A mérésre szolgáló 
eszköz a csonttömeget a csontváz 
különböző helyein méri az úgyne-
vezett oszteodenzitometriás (ODM) 
vizsgálat során.

A Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) korábban nem 

szerződött 
csontsűrűség 
mérésére az érdi 
rendelővel, így 
a betegeknek 
fizetni kellett 
a vizsgálatért. 
2021 januárjától 
azonban sikerült 
finanszírozási 

szerződést kötni a NEAK-kal, így a 
betegek térítésmentesen vehetik 
igénybe a vizsgálatot bizonyos 
feltételek mellett. (Szakrendelői 
beutaló, előjegyzés, egy-, kettő-, 
vagy háromévente, a már meglevő 
eredmények súlyossága szerint. A 
rövidebb időn belül megismételt 
mérés árát a NEAK nem téríti meg.)

Az új műszerrel a méréseket ha-
tékonyabban lehet elvégezni, pon-
tosabb eredmények születhetnek, 
ezáltal javulnak a korai felismerés 
és kezelés esélyei.

MINDEKÖZBEN

Új csontsűrűségmérőt kapott az érdi szakrendelő

Az önkormányzat az elavult gép helyett 19,3 millió 
forintért újat vásárolt.
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Tizenhárom éve, hogy az egy-
házak megrendezik a téli étel-
osztást, ami adventtől március 
végéig tart. Közel háromszáz 
adag ebédet főznek és mintegy 
száz címre szállítják ki az ételt 
vasárnaponként. 

Az akciót Paróczai Zoltánné, az Emberi Hang 
Alapítvány kuratóriumi elnöke fogja össze. Egy 
kört ő maga vállal, egyet a polgárőrség. Egy 
autóban általában ketten ülnek, Mariann mellé 
az első adventi vasárnap én szálltam be. Érd 
központi része az övé, Tisztviselőtelep, egy kis 
Ófalu, meg a lakótelep. Nyolc cím, huszonnégy 
adag. Nagycsalád, idős szülők, egyedülálló 
nyugdíjasok.

Míg odaérünk az első címre, Mariann arról 
beszél, mennyire másra van most szükségük 
a rászorulóknak, mint korábban. „Nem olajat 
kérnek, hanem zsírt, mert azt kenyérre is lehet 
kenni”. Ahogy a krémsajtot is, amit az adven-
tisták − ők főztek november 27-én − csomagol-
tak a bolognai tészta, a kenyér és az otthon 
készített sütemény mellé. 

„A margarinos kenyér nekem ünnepi étel, 
volt, hogy csak mustáros meg sós jutott. Ha 
mindent befizetek, tizenkétezer forintom 
marad” − mondja a hetvenkét éves Ilonka. Na-
gyon rendezett környéken, jó állapotú házban 
lakik, de ez ne tévesszen 
meg senkit. Mint Mariann 
rámutat, egyre többen él-
nek igen szerény körülmé-
nyek között a polgári érdi 
házakban. 

Járunk azért rosszabb 
környéken is. Béla, a 
felesége és négy gyer-
meke egy kis szolgálati 
lakásban lakik. A férfi azt 
panaszolja, hogy nem ka-
pott fát a negyvenötezer 
forintos önkormányzati 
támogatásból, ilyen kevés 
pénzért nem szállították 
ki, így kénytelen volt szenet rendelni, ami öt 
nap alatt elfogyott. „Írja csak meg. Hogy adtak 
is, meg nem is. Most villannyal fűtünk, bele se 
gondolok, mennyibe fog kerülni” − mondja 
nekem címezve, Marianntól pedig azt kérdi, 
kaphatnának-e gyerekruhát. Mariann feljegyzi, 

hogy fel kell venni a kapcsolatot 
a családsegítővel. 

Megjárjuk Ófalut, a pince-
soron ereszkedünk le. Velünk 
szemben egy idős asszony 

lépeget felfelé, a templomból tart haza. Neki a 
polgárőrség vitte az ebédet, de azért nagyon 
örül, hogy lát minket. „Magukon kívül úgy 
megszűnt mindenki” − mondja. Van-e fája, 
kérdi Mariann. „Szedegetek” − válaszolja. 

Á. K.

A támogatást az kérvényezheti, akinek az egy 
főre jutó jövedelme nem haladja meg – egyedül 
élő személy esetén – a 85.500 Ft-ot, kétszemé-
lyes háztartásban az 57.000 Ft-ot, három- és 

többsze-

mélyes háztartásban a 42.750 Ft-ot. Tavaly 330 
érdi háztartás vett igénybe tüzelőtámogatást, 
idén a kérvényezők száma várhatóan sokkal 
magasabb lesz, tudtuk meg Vargáné Dunai 
Mónikától.

A Polgármesteri Hivatal Szociális és Egész-
ségügyi Osztályának vezetője elmondta, míg 
eddig az önkormányzat tűzifa osztásával tudta 
segíteni azokat is, akiknél nincs távhő, elektro-

mos, vagy gázüzemű fűtőberendezés, idén 
a sok bizonytalanság energiafronton oda 

vezetett, hogy a tűzifa közbeszerzési 
eljárását nem lehetett eredményesen 
lefolytatni. Így a 45.215 Ft összegű tü-
zelőtámogatást készpénzben adja oda 
az önkormányzat, és utólag bemuta-
tott számlával vagy megrendelőlappal 
kell az elköltését igazolni.

A támogatás igényléséhez egy 
hatoldalas nyomtatványt kell kitölteni 

(Kérelem rendkívüli települési támogatás 
természetben nyújtott ellátások megálla-

pítására), amely letölthető az erd.hu oldal-

ról, illetve személyesen kérhető az ügyfélszol-
gálaton. A fával fűtők Budakeszin és Ráckevén 
tudnak hatósági áras tűzifát vásárolni, háztartá-
sonként maximum 10 erdei köbméter mennyi-
ségben, az erdőgazdaságok átvételi pontjain. 
A keményfa ára 30.000 Ft/m3, a puhafáé 19.000 
Ft/m3, plusz a szállítás és a darabolás költsége is 
a vevőt terheli.

Az érdiek számára kijelölt keményfa-átvételi 
pont a Budakeszi Erdészeti Központ (2092 
Budakeszi Kísérleti Telep; Telefon: 23/457-857, 
20/984-6197 E-mail: budakeszi@pprt.hu; lam-
pert.zsolt@pprt.hu). 

Puhafa átvételére a Ráckevei Erdészeti Irodá-
ban van lehetőség (2300 Ráckeve, Erdész u. 4. 
Telefon: 24/513-320, E-mail: rackeve@pprt.hu).

Abban az esetben, ha a kérelmező a távhő-, 
elektromos-, vagy gázszámlájához igényel tá-
mogatást, az első csekk bemutatását követően 
az önkormányzat a szolgáltatónak utalja a 
számlák ellenértékét a megadott keret erejéig 
(45.215 Ft). 

erdmost.hu

Rászorulók

Az ételosztás címlistája folya-
matosan bővül. Ha rászoru-
lóról tud, jelezze az egyház-
községénél, vagy Paróczai 
Zoltánnénál a +36309762510-es 
telefonszámon.

Az Emberi Hang Alapítvány 
köszönettel fogadja a felaján-
lásokat a vasárnaponkénti 
ételosztáshoz a 10403136-
31305332-0000000 számlaszá-
mon, „rászorultak részére” 
megjelöléssel.

Így kérhet tüzelőtámogatást  
az önkormányzattól

A 2022/2023 évi fűtési szezonban is 
lehet kérni tüzelőtámogatást októ-
ber 15. és április 15. között, háztar-
tásonként egy alkalommal. 
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Ez belügy, a hívek dolga. Nem tartozik az 
Érdi Újságra – többször futottunk bele ilyen 
válaszokba, amikor az érdi egyházközségek 
helyzetéről, az energiaválság miatt alkalmazott 
megszorító intézkedésekről érdeklődtünk. 
Pedig a felvetés nem volt öncélú vagy indiszk-
rét. Szerintünk közérdekű információ, hogy Érd 
több mint tucatnyi templomában, a 
hozzájuk tartozó imaházakban és 
rendezvénytermekben lesz-e 
fűtés a tél folyamán, mire szá-
míthatnak az oda betérők, 
és hát az egyházak sem 
érzik éppen belügynek az 
anyagiakat, amikor a civil 
adóegyszázalék felajánlá-
sáért kampányolnak. 

A gyülekezetek helyze-
te azért is kérdéses, mert a 
kormány csak részben kezelte 
megnyugtató módon a rezsikér-
dést. Egy október közepén hozott kor-
mányrendelet ugyan háztartásként sorolja be a 
lakóépületként is használt egyházi ingatlanokat, 
köztük a rendházakat, melyekben így a fogyasz-
tási határértékig kedvezményes lakossági árat 
fizetnek. Ám a többszáz négyzetméteres alap-
területű templomokat piaci áron kellene kifűte-
ni legalább annyira, hogy állapotuk ne romoljon 
a hamarosan bekövetkező fagyok miatt. 

Lapunk összesen tizenegy érdi egyházköz-
séget, plébániát kérdezett meg a témában, 
közülük azonban csak egy válaszolt érdemben 

is: az Érd-Parkvárosi Baptista Gyülekezet.  
Szerencsére mi egy korábban megkötött, jövő 
március végéig élő szerződés alapján kapjuk a 
gázt, így a kiadásaink csak minimálisan drá-
gultak, nem a hétszeresére nőttek. Most még 
megvagyunk, és vettünk két nagy teljesítményű 
fűtő klímagépet, ezeket később is tudjuk hasz-

nálni” − mondta Fórizs Gyula Zsolt, a 
gyülekezet lelkipásztora.

Közösségük nem kap köz-
ponti vagy állami támoga-

tást, de ez a baptistáknál 
amúgy sem jellemző. 
Szervezetük ugyanis 
alulról felfelé építkezik: a 
gyülekezetek teljes körű 

autonómiát élveznek, 
ők tartják fent a Magyar 

Baptista Egyház működé-
sét. Egy-egy kisebb pályázati 

lehetőségtől eltekintve mindent, a 
lelkész fizetését is, a hívek és támoga-

tók finanszírozzák, ha pedig baj van, a gyüleke-
zet magán, elsősorban a lelkészi bérrel kezdi a 
megszorításokat.

Nem aggódott a nyilatkozat miatt Kruppa 
Levente görögkatolikus parókus sem, amikor 
a rezsiköltségek miatt kérdeztük: „Egy kisebb 
kápolnát tartunk csak fent Érden, amit hetente 
egy alkalommal fűtünk, gázzal, de ez nem olyan 
nagy kiadás. A parókiánkat pedig hőszivaty-
tyús rendszerrel fűtjük, és itt mi is a lakossági 
fogyasztónak számítunk”. 

Lapunk innentől kezdve falakba ütközött: 
hiába kerestük írásban az Érd-Parkváros, 
Érd-Újtelep és Érd-Újváros Római Katolikus 
Plébániákat ellátó Hajdu Ferenc plébánost, nem 
kaptunk választ kérdéseinkre. Az Érd-Óvárosért 
és Tusculanumért felelős római katolikus pap, 
Mojzer György kimérten tudatta velünk, hogy 
belügyekről kíváncsiskodunk, melyek kizárólag 
a gyülekezetre tartoznak. A postástelepi római 
katolikus plébánia vezetője, Papp László arra 
hivatkozott, hogy az Egyházmegyei Hatóság 
nem hatalmazta fel őt nyilatkozattételre. 
Természetesen az egyházi felsőbb szerveket is 
kerestük: a római katolikus érdi gyülekezetek 
esetében a Székesfehérvári Egyházmegyéhez, 
a reformátusoknál a Dunamelléki Református 
Egyházkerület Püspöki Hivatalához fordultunk. 
Választ tőlük sem kaptunk.

Nem kívánt válaszolni a működtetésre, re-
zsiköltségekre vonatkozó kérdésekre Labossa 
Péter evangélikus lelkész, és ugyanígy döntöt-
tek a megkérdezett református közösségek 
is. A Parkvárosi Református Egyházközség 
lelki vezetője, Tar Zoltán ugyan először nyíltan 
beszélt a közösségük előtt álló téli nehézsé-
gekről, kihívásokról, aztán egy nappal később 
visszavonta teljes nyilatkozatát. Úgy tudjuk, a 
gyülekezet presbitériumával egyeztetve jutott 
erre a döntésre. Udvariasan, de elzárkózott 
Gottfriedné Madasi Éva, az Érdi Református 
Gyülekezet és a Kálvin téri templom frissen 
kinevezett lelkipásztora is. 

Koncz Tamás

Tabutéma  Tabutéma  
a rezsi  a rezsi  
az érdi  az érdi  
gyülekezetekbengyülekezetekben

Nem Isten fizeti meg, 
hanem a hívek, az érdi 
egyházközségek még-
is hallgatnak a templo-
mi gázszámláról. 
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Mi lesz azokkal a hajléktalan nyugdíjasokkal, akiknek esélyük sincs 
arra, hogy valaha új életet kezdjenek? Hogyan oldható meg az élet-
hosszig tartó elhelyezésük? Érden új szolgáltatási formát szeretnének 
bevezetni számukra.

Az átmeneti szállón legfeljebb két évig maradhatnak a lakók, valahová 
tovább kell irányítani őket. De hova? 

Megoldást jelenthet az a szolgáltatás, amit most terveznek beindí-
tani: az idős hajléktalanok otthona. A közgyűlés döntése értemében 
az utcán élők ellátása átkerül a Vöröskereszthez. Eddig nagyon 
magas költséggel, szűkös személyi állománnyal oldotta meg az utcai 
szolgálatot (ami a városra nézve egyébként nem is kötelező) a helyi 
hajléktalanellátás. A Vöröskereszt hatékonyabban tudja elvégezni 
ezt a feladatot, a felszabaduló anyagi forrásból pedig létrehozhatják 
az idős hajléktalanok otthonát, ahol az öregek hosszú távú ellátást 
kapnak, az átmeneti szálló férőhelyei jelentősen bővülnek, és lehet-
nek végre női férőhelyek is az éjszakai menedékhelyen, hiszen ez a 
szolgáltatás most csak a férfiak számára érhető el. 

Félő, hogy a plusz helyekre nagyon hamar szükség lesz, a felfelé 
nyargaló infláció és egekbe szökő rezsiköltségek ezt vetítik előre. 
Ahogy Stehlik Krisztián, a hajléktalanellátás vezetője fogalmaz, 
„szociális katasztrófa előtt állunk”. Hogy ez ne következzen be, 
széles körű együttműködésre van és lesz szükség: „Bízom benne, 
hogy ez a negatív forgatókönyv nem valósul meg, de készen kell 
állnunk a váratlan helyzetekre. Akit lehetett, már továbbirányítot-
tunk bentlakásos intézményekbe, és úgy vágunk neki a télnek, 
hogy vannak még szabad férőhelyeink, de ezek december végé-
re, január közepére mindig megtelnek”. Á. K.

Pizza a doboz tetején
Egyedülálló módon támogatja az érdi ovikat az 
El Toro Pizza.

Különleges akciót hirdetett a nemrég újraindított, csak 
házhoz szállító El Toro az érdi óvodák támogatására. Az ovi-
sok lerajzolják kedvenc pizzájukat, a nagyközönség pedig a 
pizzéria közösségi oldalán megszavazza, melyik rajzot tartja 
a legjobbnak. Az az alkotás, amelyik a legtöbb lájkot kapja, 
felkerül ezer pizzásdobozra, a közreműködő óvoda pedig 
minden egyes eladott pizza után száz forintot kap, amiből 
eszközöket vásárolhat.

T. Viktor, az El Toro Pizza tulajdonosa a fivére ötletét valósí-
totta meg. Igaz, az első érdi óvoda elutasította, de a második 
kapva kapott a lehetőségen, és a hetven gyereknek otthont 
adó Tállya óvodából több mint harminc rajzot küldtek a felhí-
vásra. A közönségszavazás után a nyertes rajzot rányomtatták 
a pizzásdobozra, és október óta a kis Dorina alkotása díszít 
minden kerek dobozt, az azóta rendelt pizzák árából pedig száz 
forint a Tállya ovinak megy. Ezt az összeget nem a vevők, hanem 
a pizzéria fizeti, de minél többen rendelnek, annál gyorsabban 
összegyűlik a százezer forint. 

Bár még nem fogyott el minden doboz, Viktor megelőlegezte 
az összeget, hogy minél gyorsabban meglegyen a vágyott játék: 
a Tállya olyan eszközöket rendelt, melyek segítségével a gyere-
kek elsajátíthatják a KRESZ alapjait. A 
napokban meg is érkeztek a játékok az 
óvodához, igaz, még nem bontották ki 
őket, karácsonyi meglepetésnek szánják 
az óvó nénik.

És jönnek az új rajzok is, a következő 
intézményből: ezúttal a Kutyavári ovi ap-
róságai ragadtak ceruzát, hogy lerajzol-
ják kedvenc pizzájukat. Gyors előzsűrízést 
követően felkerülnek a rajzolt pizzák az El 
Toro közösségi oldalára, és december 9-ig 
bárki szavazhat a kedvencére!  Á. K.
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A második gyertya
Szűcs Gábor alpolgármester és Gottfriedné 
Madai Éva, az érdi Kálvin téri református gyü-
lekezet lelkipásztora közösen gyújtotta meg 
a Földrajzi Múzeum Kertjében tartott adventi 
rendezvény keretében a várakozás második 
gyertyáját. Szűcs Gábor arról beszélt, hogy 
a második a remény lángja, ami bíztatást ad 
ebben az időszakban, hogy ezután már csak 
öröm és szeretet lengheti be szívünket. Arról is 

beszélt, milyen fontos, hogy most fokozottab-
ban figyeljünk nélkülöző embertársainkra.

A lelkipásztor arról beszélt, hogy ilyenkor a 
készülődésben, a nagy sürgés-forgásban pont 
a lényeg veszhet el: az elcsendesedés. Ráadá-
sul a körülöttünk lévő világ olyan változásokon 
megy keresztül, amiket követni sem tudunk, 
amik szorongást és békétlenséget váltanak ki 
belőlünk.

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 fel-
dolgozott karácsonyi énekei.
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Albert és Éva egy szállodahajón 
találkozott. A Dunán-Majnán-Raj-
nán úszó hotelek közül ez volt 
az egyetlen, amely saját pékkel 
dicsekedhetett. Reggelente friss 
kenyérillatra és csábító péksüte-
ményekre ébredtek a vendégek, 
akik forró tapssal köszönték meg 
Albert mutatványát.

Éva a szobalányok főnöke volt, 
de a lelke mélyén mindig egy 
meghitt, otthonos kis boltocskáról 
álmodozott. Egy olyan helyről a 
világban, amely visszarepíti őt a 
gyerekkorába: „Mint amikor benyi-
tottam a nagymamám spájzába, 
ahol mindig volt valami finomság, 
meg szeretet.“ Sose gondolta, 
hogy álma megvalósításához 
éppen azon a hajón érkezik majd a 
segítség, Albert személyében.

A sármos pék Szerbiában, a 
Vajdaságban, Torontálvásárhelyen 
született és serdült kamasszá. 
Mindkét nyelvet bírja, ráadásul 
magyarul olyan eredeti állapotá-
ban őrzi szülőföldje ö-zős tájszó-
lását, hogy egy nyelvjáráskutató 
sírva fakadna a gyönyörűségtől, ha 
hallaná.

Albert kamaszként, a nyári 
szünetekben már belekóstolt a 
kétkezi munkába, serénykedett 
bádogosnál és autószerelőnél, de 
csak a pékségben érezte, hogy 

hazaérkezett. Úgyhogy amikor 
17 évesen a szülei megkérdezték, 
tovább tanulni vagy dolgozni 
akar-e, ő a burekkészítés mellett 
tette le a voksát. Elkápráztatta, 
ahogy a mester a 250 grammos 
tésztát olyan leheletvékonyra tud-
ta kinyújtani, hogy át lehetett rajta 
látni, mint a tejüvegen.

Évi Érden született, itt 
nőtt fel, és mivel a szülői 
házból kirepülve sem 
akart messze kerülni az 
anyukájától, Tárnokon 
telepedett le. Amikor a 
Covid kényszerpihenő-
re küldte a fél világot, 
Albert és Évi a tárnoki 
házban szövögette a 
tervet, hogy majd nyitnak egy 
kis pékséget, olyat, amiről Évi 
mindig is álmodott, de előtte 
még visszamennek a hajóra, hogy 

pénzt keressenek. A vírushelyzet 
azonban ezt nem hagyta, végleg 
a szárazföldön kötöttek ki, Albert 
pedig munkát keresett. Kizárólag 
a kézműves pékségek érdekelték, 
mert az egyetlen, amibe az elmúlt 
húsz év alatt nem sikerült belekós-
tolnia, az a kovászos kenyér készí-

tése volt. Nem a szerencséjének, 
hanem a tudásának köszönheti, 
hogy a hazai kenyérforradalom 
egyik elindítójánál, a Marmorstein 
pékségnél kapott állást. Az egy év 
alatt, amit ott töltött, volt ideje 
elmerülni a kovászos kenyér készí-
tésének rejtelmeiben. (Ez úton is 
üzeni, hogy nagyon hálás az ottani 
kollégáknak, örökre szívébe zárta 
őket.)

Amikor Alberték a Diósdi út 
és a Harangvirág utca sarkán a 
babaháznál alig nagyobb üzlet-
helyiséget Do It Yourself alapon 
elkezdték kicsinosítani, még nem 
az volt a terv, hogy saját kenyere-
ket és péksüteményeket áruljanak. 
Kezdetben viszonteladóként mű-

ködtek, de nem volt fenntartható, 
hogy egy kenyéren 10-20 forinto-
kat keressenek. 

Miután megszerezték az 
engedélyeket, április 5-e óta már 
saját kovászos kenyerekkel és 
péksüteményekkel kápráztatják el 
a helybelieket. Ezt a pékregényt 

bizony a Covid írta. Ha 
nincs a vírushelyzet, 
Érdnek talán sosem 
lesz saját kézműves 
pékje. De egy már biz-
tosan van. A gyerekek 
a nevén szólítják és a 
felnőttek is boldogok, 
hogy válthatnak vele 
pár szót. Évi mindenkit 
meghallgat, együtt 

örül és szomorkodik a törzsvevők-
kel. A hangulat béke- és mesebeli, 
ismeretlenek váltanak egymással 
szót, politizálnak, pszichologizál-
nak vagy épp az élet nagy kérdé-
seire keresik a választ. A csöppnyi 
asztalnál lehet kávézni és kakaós, 
diós vagy pisztáciás csigát majszol-
ni. Albert pogácsája verhetetlen, 
ahogy az árai is, ő még ezer forint 
alatt tudja tartani a termékeiket, 
miközben kizárólag minőségi 
alapanyagokkal dolgozik. Abból 
nem enged.

Szóval, ha valaki benyit ide, min-
dig talál valami finomságot. Meg − 
hangozzék bármilyen csöpögősen 
− szeretetet.

Kling József

Az is sokat lendít az érdi polgárok kedélyállapo-
tán, hogy a poros utcák sorra aszfaltot kapnak, 
ám a valódi otthonérzetet az olyan vállalko-
zásoknak köszönhetjük, mint a Vajas Kalács 
pékség. Ismerjék meg Albert és Éva történetét.

Végre Érden is van igazi kézműves pékség

Albert pogácsája verhe-
tetlen, ahogy az árai is, 
ő még ezer forint alatt 

tudja tartani a termékeiket.



Rendkívül elszánt, ambíciózus és maximalista 
fiú benyomását kelti Kovács Ricsi mindazok 
körében, akik az ő bontakozó motorversenyzői 
karrierjéről beszélgetnek vele. 2022-ben az érdi 
sportoló számos versenyen állhatott dobogóra 
az endurocross magyar bajnokságban, illetve a 
superenduro kupasorozatban, ennek ellenére 
alig ért véget az idény, már a jövő év terveit 
csiszolgatja fejben:

„Amennyiben az időjárás engedi, még idén 
megkezdjük a felkészülést a 2023-as verseny-

szezonra, ugyanis a folyamatos 
fejlődés érdekében fontos, hogy mi-
nél többször tudjak motorra ülni. A 
nemrég véget ért évadban gyakran 
végeztem dobogón, de nyerni nem 
sikerült. Jövőre mindenképpen sze-
retném megcélozni az aranyérmet. 
Ha ez mégsem jönne össze, az első 
háromban továbbra is ott szeretnék 
lenni”.

Ricsi idén váltott 50-ről 65 köb-
centiméterre az ifjúsági mezőnyben, 
egyúttal motortípust is cserélt, hi-
szen tavaly elektromossal, 2022-ben 
pedig már benzinüzeművel versenyzett: 

„Legelőször elég fura volt, ráültem és agresz-
szívebbnek éreztem. A kuplung és a váltó új 
volt nekem. Szép lassan megtanultam a hasz-
nálatukat, majd egyre jobban belejöttem”.

Kovács Ricsi sportpályafutására mindenkép-
pen jellemző a sokrétűség, ugyanis e kemény 

technikai sportág mellett egy 
másik, szintén nem a puhaságá-
ról híres sportot is űz, a Kárpáti 
Farkasoknál jégkorongozik. 

„Ez az állóképességem, a 
fizikai erőnlétem fejlődéséhez 
nagyban hozzájárul. Az erőnléti 
edzések negyvenöt percesek a 
jégcsarnokban, a motorverse-
nyeknél ez tizenöt perc. Érte-
lemszerűen, ha előbbit jól bírom, 
utóbbi sem jelent problémát. 
Ráadásul versenyzés közben egy 
akadálynál jobban meg tudom 

tartani a motorom, és ez is a jó fizikai erőnlétre 
vezethető vissza”.

A tehetséges pilóta az IPON Endurocross Ma-
gyar Bajnokság és Kupában összetett harma-
dik, a SuperEnduro Kupasorozatban összetett 
negyedik lett 2022-ben.

Pecsuvácz Péter
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A mindössze kilenc esztendős 
Kovács Ferenc Richárd idén 
benzinüzemű motorral vette az 
akadályokat. A Béta Motorsport 
SE fiatalja már most a következő 
szezonban rejlő fejlődési lehető-
ségekre gondol.

Kovács Ricsi az élvonalban

AZ ÉRDI CSAPATSPORTOK ELMÚLT 

KÉT HETÉNEK LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI 

EGY HELYEN

KÉZILABDA:

Női Magyar Kupa III. forduló
Vasas SC — Érd 27-27 (15-18)

Női NB II Dél csoport, 8. forduló
TFSE — Érd 23-19 (12-10)

Női U19 I. osztály, Nyugat, 9. forduló
Mosonmagyaróvári KC — Érd 29-30 (14-15)

Férfi Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Gyömrő VSK — Kőrösi KDSE-Treff 99 26-23 (15-9)

LABDARÚGÁS:

Férfi NB III Nyugati csoport, 19. forduló 
Érdi VSE — MOL Fehérvár FC II. 4-0 (1-0)

NB III Nyugati csoport, 20. forduló
Érdi VSE — Komárom VSE 1–0

Női Pest megyei ¾ pályás bajnokság, Nyugati csoport, 
8. forduló
Érdi VSE — Tatabányai SC 3-2 (1-1)

KOSÁRLABDA:

Férfi NB II Közép A csoport
Gia Form-VMG DSE — Pénzügyőr SE II. 74-93 (19-20, 
19-25, 18-17, 18-31)

JÉGKORONG: 

Férfi U18 B1 alapszakasz
Kárpáti Farkasok — KSI SE 16-1 (6-0, 6-1, 4-0)
FTC-Telekom — Kárpáti Farkasok 3-5 (2-1, 1-2, 0-2)
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RÓNAI SÁNDOR DOBREV KLÁRA DR. MOLNÁR CSABA ARA-KOVÁCS ATTILA
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 ha szerinted is 0%-ra
kellene csökkenteni

az alapvető élelmiszerek
áfáját, hogy megállítsuk
az élelmiszer-drágulást!
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APRÓHIRDETÉS

EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz 
megyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (196/2022)

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)

ALBÉRLET KIADÓ egy vagy két 
személy részére. Tel.: 06/20  947 69 16 
 (247/2022)

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

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

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

FESTŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁKAT 
VÁLLALOK, rövid határidővel a legki-
sebb munkákra is hívhat bizalommal.  
Tel: 06/30 453 4366 (234/2022)

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

EGYÉB
TÜZELÉSRE ALKALMAS 2 M3 száraz 
deszka, stafni, hulladék, puhafa 
eladó. Tel.: 06/20 941 9591 (239/2022)

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)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(3
37

/2
02

1)

(6
/2

02
2)

FANTASZTIKUS VÉTEL  

Fenyves-Parkvárosban!  
2009-es, 194nm-es, két 

szintes, 5 szobás családiház, 
790nm-es kerttel és beállóval. 
109Mft.  Tel.: + 36/70 500 44 67

(258/2022)
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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
/2

02
2)

Ha örökbe fogadná a képen látható 
kutyust, 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.siriusalapit-
vany.hu weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 
Adószám: 18707379-1-13, Bankszámla-
szám:  10403136-49534949-49521015

Apor
Kedves, nagyon 
embercentrikus, 
7 hónap körüli, 
kis-közepes testű 
kanocska, játékos, 
mozgékony. 
Kinti-benti tartásra 
ajánljuk, ivartala-
nítva költözhet 
befogadójához.

GAZDIKERESŐ

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 sporműsora 
 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

(1/2022)

December 17. 18.00

Karácsonyi koncert a Parkvárosi 
Közösségi Házban a Monarchia 
Vonósnégyes előadásábanJe-
gyek 1000 Ft-os áron válthatók 
elővételben vagy az előadás 
napján a helyszínen.

December 18. vasárnap 10.00

KARÁCSONYI KÉZMŰVES 

FOGLALKOZÁS MESEOLVASÁSSAL

MESÉT MOND: Bölöni Réka

Az esemény ingyenes, de a korlá-
tozott helyekre való tekintettel 
regisztrációhoz kötött!

Regisztrálni a keszei.virag@sze-
pesmk.hu email címen lehet.

December 22-én 16 órakor kará-
csonyi koncert Szigeti Eszterrel 
és Varga Zoltánnal. A program 
ingyenes, de a korlátozott férő-
helyek miatt belépőt előzetesen 
igényelni szükséges a Közösségi 
Ház információs pultjánál.

ÉRDI KAMARAZENEKAR

December 11-én (vasárnap)  
16 ór kor az Érdi Kamarazenekar 
ADVENTI HANGVERSENYE az 
Érdi Kármelhegyi Boldogasszony 
templomba (Gellért utca 9.)

MŰSOR:

J. S. Bach: 4. Brandenburgi ver-
seny (BWV 1049)

Szólisták: Bán Ildikó (hegedű), 
Baranyi Anita és Farkas Tamás 
(fuvola)

A. Vivaldi: Gloria (RV 589)

Közreműködik a Törökbálinti 
Cantabile Kórus

Szólisták: Kofler Katalin (szoprán), 
Süveges Katalin (alt)

Vezényel: Vékey Marianna

G. F. Händel: Messiás - Halleluja 
kórus

Vezényel: Vékey Marianna

Csembalón közreműködik:  
Mézes Gyöngyi

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

KÖNYVTÁR

December 12. 18 óra Parkvárosi 
Fiókkönyvtár: Karácsonyi kézmű-
ves foglalkozás

Előzetes regisztrációt kérünk!

December 13. 16-17.30

Gyermekkönyvtár: Karácsonyváró 
családi foglalkozás

Előzetes regisztrációt kérünk!

December 14. 17 óra Felnőttkönyv-
tár: Adventi gyertyagyújtásra

Gulyás Ferenc és a diósdi citerás 
gyerekek előadása

December 15-január 19. Felnőtt-
könyvtár: A mi Petőfink – kiállí-
tás a Petőfi-év kapcsán

Megtekinthető: nyitvatartási 
időben

SZEPES

A Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont „Idősen, aktívan Érden” 
ingyenes idősügyi programso-
rozata az alábbi eseményekkel 
várja az érdi 65 év felettieket:

December 8-án az Egészségére! 
előadássorozatunk keretében 
a Mentőszolgálat dolgozója ad 
gasztronómiai és egészségügyi 
jótanácsokat az ünnepi időszak-

ra. 14 órai kezdettel várjuk az 
érdeklődőket a régi Parkvárosi 
Közösségi Házba (Bajcsy-Zs. út 
204-206.).

December 13-án 10 órakor folytató-
dik a Belső értékeink nyomában 
elnevezésű önismereti foglal-
kozás-sorozat a régi Parkvárosi 
Közösségi Házba (Bajcsy-Zs. út 
204-206.).

Az ünnepi senior könyvklubra 
december 14-én 10 órai kezdettel 
kerül sor a régi Parkvárosi 
Közösségi Házban. A kiválasz-
tott kötet Cecilie Enger Anyám 
ajándékai című könyve.

December 19-én, 20-án és 21-én 
14 órai kezdettel a NemDeBár 
Együttes ünnepi koncertjé-
vel várjuk a 60 év felettieket 
az Idősek karácsonyára a 
Parkvárosi Közösségi Házba. 
Az előadásokon való részvé-
telhez a kiválasztott időpontra 
előzetes jegyigénylés szükséges 
a helyszínen.

A Parkvárosi Közösségi Házban 
(Gépész utca 14.) 3-1-2 meri-
diántornával (kedd 8.00 és 
péntek 14.00), a régi Parkvárosi 
Közösségi Házban (Bajcsy-Zsi-
linszky út 204-206.) pedig senior 
gerincjógával (csütörtök 10.00) 
várjuk az érdeklődőket.

PARKVÁROSI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ 
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A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI 

TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!

 
ÉRD 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 intézmények 
vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente 
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 közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 18. pont

Ellátandó feladatok: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, bizottságai és a nemzetiségi önkormányzatok 

törvényes működésének biztosításában való közreműködés;
A hivatal szervezeti egységei által előkészített önkormányzati rendelet-tervezetek és előterjeszté-

sek törvényességi ellenőrzése, jogi hátterének vizsgálata;
Közgyűlési előterjesztések, önkormányzati rendelet-tervezetek, határozati javaslatok, beszámolók, 

tájékoztatók előkészítése;
Jogszabályfigyelés az önkormányzati rendeletek felsőbb szintű jogszabályokkal való összhangja 

érdekében, a helyi rendeletek hatályosulásának és jogszerűségének folyamatos vizsgálata, a helyi 
joganyag deregulációja;

Az országgyűlési, illetve a helyi önkormányzati választások előkészítésével, lebonyolításával 
kapcsolatos jogi feladatok;

Önkormányzati társulások működésével kapcsolatos jogi és szervezési feladatok.
Szükség szerint a jogszabályok értelmezésével kapcsolatos segítségnyújtás a hivatal szervezeti 

egységeinek;
a Közgyűlés bizottságainak működésével kapcsolatos szervezési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati 

Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 01. 06. 

A hirdetés részleteit a QR-kód  

leolvasásával érheti el, vagy megtalálja  

a www.erd.hu oldalon. 

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
CSÁK BÁLINT,
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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