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Érdi újság
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes kétheti lapja

XXXIII. évfolyam 1. szám

Újragondolnák

Idősek

ILYEN IS LEHETNE ÉRD

CIKKÜNK A 7. OLDALON 

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

CIKKÜNK A 4. OLDALON 

Kikerült a nagy kék tábla az üres telekre, 
tavasszal a Fürdő utca-Balatoni út sarkán 
áruházat épít a Lidl.

Hét javaslat a zöldebb, élhetőbb érdi jövőért. 
Megjelent a közösségi gyűlés szakmai össze-
foglalója.

Januárban is számos izgalmas program 
várja az érdi időseket.
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Málenkij robot
Az elhurcoltakra emlékezünk január 8-án, 
vasárnap, és lesz történelmi séta is. 

3. OLDAL

Bolyai-nap
Íme az iskola által szervezett matematika-
verseny győztesei.

Érdemes-e bérletet váltani a 2023-as 
téli hónapokra az Érd Arénába?

CIKKÜNK A 11. OLDALON
9. OLDAL

Jön, jön a LIDL
A városközpont a tehetséges, fiatal érdi építész, Gellár Jakab fantázi-
ájában ifjúsági központként született újjá. INTERJÚNK A 6–7. OLDALON 



Májusban tízezer érdi lakos kapott meghívót az 
önkormányzattól Érd első közösségi gyűlésére. 
A két hétvégét felölelő fórumon ötven, a meg-
hívó alapján regisztráltak közül kisorsolt lakos 
tanácskozott és fogalmazott meg ajánlást arra 
nézvést, hogyan alakítsanak ki Érd és az itt élők 
számára élhetőbb, zöldebb jövőt. 

Az első, június 11-12-ei hétvégi ismeretszerzési 
szakaszban az ötven résztvevő kilenc szakem-
ber előadását hallgathatta meg, így megismer-
hették az elővárosi létből és a népességnöve-
kedésből adódó érdi kihívásokat, és az ezekre 
adható válaszok előnyeit, hátrányait.

Az előadásokat követően kerekasztal-beszél-
getéseken vitatták meg az elhangzottakat.

A közösségi gyűlés második, június 25-26-ai 
hétvégéje a javaslattételről, a döntéshozatalról 
szólt. A résztvevők ötleteit a szakértők és a vá-
rosvezetők értékelték, finomították, ezt követte 
a második körös kiscsoportos együtt-gondolko-
dás és közös elemzés.

Hét javaslatot támogattak leginkább a gyűlés 
résztvevői. Minden esetben kidolgozták annak 
tartalmát, megvizsgálták előnyeit, becsült költ-
ségeit és megvalósításuk időtartamát.

A háttérről, a döntési folyamatról és az 
eredményekről a közösségi gyűlést szervező 
DemNet Alapítvány nemrég tette közzé részle-
tes összefoglalóját.
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Újragondolnák az érdi útrendszert

és a központi parkolást
Hét javaslat a zöldebb, él-
hetőbb jövőért – megjelent 
a közösségi gyűlés szakmai 
összefoglalója.

A közgyűlés idén hívta életre az Érdi Batthyá-
ny Fülöp Díjat, amit első alkalommal 2023. 
március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmával 
adnak át – olvasható a város honlapján.

A díj annak adományozható, aki tevé-
kenységével, támogatásával vagy teljes 

életművével jelentős mértékben hozzájárult 
a település gazdasági, kulturális fejlődéshez, 
gazdagodásához.

A díj odaítélését a közgyűlés jelenlegi és 
korábbi képviselői, a város díszpolgárai, 

továbbá az Érd Városáért Kitüntetés birtokosai 
indítványozhatják. Az eljárást egy munkacsoport 
végzi, amelynek tagja a polgármester, az alpol-
gármester, továbbá a város korábbi polgármes-
terei és alpolgármesterei.

A javaslattételre jogosultak az általuk felter-
jeszteni kívánt személyek nevét, elérhetőségét 
2023. február 5-ig juttathatják el Csőzik László 
polgármesternek címezve a Polgármesteri Hi-
vatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az 
onkormanyzat@erd.hu címre.

A DemNet Alapítvány részletes 
összefoglalóját a QR-kód leolvasá-
sával tekinthetik meg: 

Az élhetőbb, zöldebb jövő érdekében  
a közösségi gyűlés résztvevői  
az alábbi hét területen fogalmaztak 
meg és dolgoztak ki javaslatokat:

1.  Útrendszer átgondolása a ke-
rékpáros közlekedési rendszer 
elősegítése érdekében

2.  Környezetbarát cégek bevonzása
3. Csapadékvíz-gazdálkodás
4.  Alközpontosítás és közösségépí-

tés
5. Zöldfelületek kialakítása
6.  A turizmusfejlesztés a helyi 

adottságok, történelmi és termé-
szeti kincsek kiaknázásával

7. Központi parkolás rendezése

2023-ban ítélik oda először a Batthyány Fülöp-díjat
Február 5-ig várják a javaslatokat, hogy ki kapja a rangos érdi kitüntetést.
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4. ÉVFOLYAM

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Domokos Márton 37 Marianum Belezna Ildikó

2. Tóth Alíz 33 Kőrösi Juhos Krisztina

3. Papp Hanna Noémi 31 Bolyai Martonné Lakó Anita

4. Vikár Félix 20 Gárdonyi Barta Vilma

5. Csepreghy Mátyás 19 Andreetti Kuzmáné Pintér Eleonóra

6. Tényi Ádám 17 Marianum Barotta Gitta

5. ÉVFOLYAM általános tantervű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Dombai Rita 37 Marianum Muskovits Zoltánné

2. Moga Fruzsina 32 Kőrösi Nagyné Balázs Gabriella

3. Jánvári Flóra 30 Kőrösi Kiss Paár Judit

4. Pikáli Lóránd 22 Kőrösi Járvási Istvánné

4. Dombai Réka Mira 22 Bolyai Kissné Herpai Katalin

4. Unyatinszki Balázs 22 Gárdonyi Maár Zita

5-6. Bartha Tamás 21 Bolyai Kissné Herpai Katalin

5-6. Véber Maja 21 Érdligeti Liptákné Gönczi Borbála

5. ÉVFOLYAM emelt szintű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Horváth Simon 36 VMG Sulainé Szegedi Nóra

2. Botyánszki Zétény Márk 34 VMG Gergely Csilla

3. Jáger Marcell 33 Bolyai Novák Jánosné

4. Borbás Péter Olivér 32 VMG Gergely Csilla

5. Kujbus Bianka 27 Érdligeti Liptákné Gönczi Borbála
6. Lipták Dóra Borbála 25 VMG Sulainé Szegedi Nóra

6. ÉVFOLYAM általános tantervű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Gőgös Bence Teo 28 II.Rákóczi Tárnok Egri Ferenc
2. Sófalvi Benedek 27 Andreetti Sóskút Drevenkáné Pátrovics Krisztina
3. Boros Boldizsár 26 Bolyai Kissné Herpai Katalin

4. Rorbacher Dorka 25 Kőrösi Hermann Erzsébet

5. Kiss Márton 24 Kőrösi Hermann Erzsébet

5. Bodrogi Vilmos 24 Bolyai Novák Jánosné

6. Almási Dorián 23 II.Rákóczi Tárnok Egri Ferenc

6. ÉVFOLYAM emelt szintű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Kovács Nelli 47 Bolyai Neuverth Irén

2. Rokob Zsófia 40 VMG Kulcsár Edit
3. Racz Antonió 38 Érdligeti Liptákné Gönczi Borbála
4. Mátyás Áron 34 Bolyai Neuverth Irén

5. Szécsi Péter 33 Érdligeti Liptákné Gönczi Borbála
6. Madarász Zsuzsanna 31 VMG Schwindtné Katona Tünde

7. ÉVFOLYAM általános tantervű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Vanek Benedek 19 Kőrösi Hollósi Krisztina

2. Putz Dóra 15 Marianum Feczkó Andrásné
3. Németh Roland 12 Andreetti Sóskút Szimandl Rezsőné
4. Sándor Nóra 9 Andreetti Sóskút Szimandl Rezsőné

7. ÉVFOLYAM emelt szintű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Petrás Janka 30 VMG Szilasné Mészáros Judit

2. Nagy Levente 25 VMG Szilasné Mészáros Judit

3. Varga Dávid 17 VMG Szilasné Mészáros Judit

4. Albitz Csongor 11 VMG Szilasné Mészáros Judit

8. ÉVFOLYAM általános tantervű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Pigniczki Roland 37 Kőrösi Bertók Zsuzsanna

2. Szabó Anett 34 Andreetti Sóskút Drevenkáné Pátrovics Krisztina
3. Józsa Hanga 28 Gárdonyi Mihályi Zsuzsanna

4. Lendvai Alexandra 26 Gárdonyi Maár Zita

4. Farkas Milán 26 Marianum Muskovits Zoltánné

5-6. Molnár Márton 25 Marianum Muskovits Zoltánné

5-6. Sike Emőke 25 Marianum Muskovits Zoltánné

8. ÉVFOLYAM emelt szintű

Hely Név Pont Iskola Felkészítő tanár
1. Posztos László 41 Bolyai Neuverth Irén

2. Hilóczki Liza 39 VMG Mihalicza Gizella
3. Kulcsár Nelli 33 VMG Ruzsenszki Magdolna

4. Fremda Júlia 31 VMG Mihalicza Gizella
4. Lengyel Kristóf 31 Bolyai Neuverth Irén

5-6. Schmidt Ádám Hunor 30 Bolyai Neuverth Irén

5-6. Szabó Tamás 30 Bolyai Neuverth Irén

Kétszeres jubileum a Bolyai-napon
A nagy matematikus születésének 220-ik, az iskola névfelvételének pedig a 
35-ik évfordulóján tartották az ünnepséget.

Az eseményt minden évben december 15-én, a nagy matematikus születésnapján 
tartják, ráadásul, mint Baranyi Terézia, a Bolyai János Általános Iskola igazgatója 
elmondta, a 2022-es duplán kerek évforduló még különlegesebbé tette ezt a na-
pot. Felidézték az intézmény névadójának életét és munkásságát, megkoszorúz-
ták az épület aulájában található domborművét, a pedagógusoknak és diákoknak 
szóló, szintén Bolyairól elnevezett díjakat is átadták. Az iskola által szervezett 
matematikaverseny győztesei is ekkor kapták meg az elismerő okleveleket.Az 
idei Bolyai-nap egyik kiemelte programja volt a Lénárt-gömb feltalálójának, Lénárt 
István matematikusnak a látogatása, aki látványos és interaktív műhelyfoglalko-
zást tartott az érdeklődő gyerekeknek. Az igazgatónő szerint a fiatalok csillogó 
szemmel jöttek ki a teremből a professzor előadása után.

2022-ben Balázs Ágnes és 
Farkasné Offenberger Er-
zsébet kapta a pedagógu-
soknak járó Bolyai-díjat

A Bolyai által szervezett Bolyai ma-
tekverseny 2022-es győztesei

AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT  
MATEMATIKAVERSENY GYŐZTESEI:
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Nagyszabású beruházás indul jövő év 

örteli Zoltán judoedző, 
testnevelő tanár. Több 
évtizedes pályája során 

nemcsak ép, hanem sajátos nevelési 
igényű, az átlagostól eltérő mozgású 
gyermekekkel is foglalkozott, illetve 
foglalkozik. Sőt kilenc esztendeje 
egyéni módszert is kidolgozott 
számukra: ez a Törteli Stabilizáló 
Mozgás Program (TSMP), ami leg-
főképp stabilitást adó talajgyakorla-
tokból áll.  

„Pár hónap alatt megszerzik a 
gyerekek azt az erőt, biztonságot, 
amelynek köszönhetően bármilyen 
mozgásformát sokkal könnyebben gyakorol-
hatnak, legyen az tánc, korcsolya, túrázás” 
− mondta Zoltán, akivel egy érdi foglalkozás 
előtt beszélgettünk. Az edző életfás (az Életfa 
Csoport SNI-s gyermekeket nevelő családokat 
egyesít) gyerekeknek tart fejlesztő órákat 
Érden, hetente egy alkalommal a Bajcsy 
Közösségi Színtérben (Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utca 206-208.).

Először egy kisfiú és egy kislány érkezik, a 
kislány nagyon ügyesen végzi a gyakorlatokat, 
a kisfiú pedig roppant lelkes, és − mint meg-

tudtuk − sokat fejlődött az elmúlt hetekben. 
Zoltán következetes, elvárja a figyelmet, 
ugyanakkor buzdít és dicsér a gyakorlatok 
alatt.  

„Ezekkel a gyerekekkel máshogy kell 
foglalkozni, máshogy kell motiválni őket, de 
ugyanúgy fejlődnek, ugyanolyan szorgalma-
sak és ügyesek, mint ép társaik, és ugyanúgy 
vannak köztük különbségek, mint a normál 
mozgásfejlődésű gyerekek között. Sőt, 
egy downos, egy autista és egy tanulásban 
akadályozott, vagy épp hallás- vagy látás-
sérült gyermek fejlődésében még nagyobb 

az eltérés.  Nekem ők tanították meg, hogy 
ne azonos paraméterek szerint várjam el az 
eredményt” − hangsúlyozta.

Sajnos, azok a „kacifántos” gyerekek, akik 
szívesen sportolnának, nehezen találnak 
egyesületet. Persze, szeretettel fogadják őket, 
de arra nincs kapacitásuk a kluboknak, hogy 
külön foglalkozzanak velük. Zoltán foglalko-
zásai tehát hiánypótlóak, gyakorlatai pedig 
speciálisak.

„Bemelegítéssel kezdünk, aztán jönnek a 
kúszások, mászások, az egyensúlyérzéket 
fejlesztő talajgyakorlatok. Mivel ügyesednek 
a gyerekek, fokozatosan nehezítem ezeket. 
Eszközöket is használunk, például ásványvi-
zes üveget. Ilyenkor arra kell figyelniük, hogy 
ne lötyögtessék ki a vizet. Vagy a szék alatt 
kúsznak, ami nekik nagy élmény. A foglalkozás 
erősítéssel folytatódik és meditációval zárul, 
megnyugszik a légzés, a keringés, az izmok. 
Ilyenkor beszéljük meg, mi az, amit még 
gyakorolni kell, és mi az, ami nagyon jól ment. 
Végül a szülőkkel beszélgetünk pár percet, 
hiszen otthonra is adok gyakorlatokat” − 
avatott be Zoltán, hangsúlyozva: az eredmény 
mindig a munkából születik. Először a fizikai 
stabilitást érik el a gyerekek, az meghozza a 
lelki stabilitást, és ez a kettő a jobb szellemi 
teljesítményt. Erről a visszajelzések is tanús-
kodnak.

A mozgásprogram óvodásoknak, alsó és 
felső tagozatosoknak egyaránt ajánlott. A cso-
portba is különböző életkorú gyerekek járnak, 
Zoltán jelenleg 8-9 gyermekkel foglalkozik, 
és fogad újonnan érkezőket is (nem csak az 
Életfa Csoportból). Aki jelentkezni szeretne, 
a https://tortelimethod.com oldalon kaphat 
bővebb tájékoztatást. 

Ádám Katalin

Január 10-én újraindul az élet a jelenleg téli álmát 
töltő Parkvárosi Közösségi Házban, illetve a Bajcsy 
Közösségi Színtérben.

Az új év második hetében, 10-én reggel 8-kor 
meridiántornával, majd 10 órakor szemé-
lyiségfejlesztő programmal és gerincjógá-
val várják az időseket.

A harmadik hét szintén a mozgás szerel-
meseié (12-én 10 órakor senior gerincjóga 
Bajcsy Közösségi Színtérben, 13-án 14 
órakor pedig meridiántorna a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 

Január 18-án viszont már összeülnek 
a Senior könyvklub tagjai, hogy megbe-
széljék a havi aktuális olvasmányt, Shelby 
Van Pelt A boldogságnak nyolc karja van 
című regényét. (A klubhoz bármikor lehet 
csatlakozni!)

Január 19-én az inkontinenciáról, a nőket 
érintő intim problémákról és ezek meg-
előzéséről hallhatnak előadást a szépko-
rúak, 23-án pedig a demenciáról lesz szó: 

Menyhárt Miklóssal, a magyar-
országi Alzheimer Café hálózat 
alapítójával beszélgethetnek az 
érdeklődők (ez utóbbi program 
is ingyenes, de regisztrációhoz 

kötött).
Még egy különleges – és szintén 

előzetes jelentkezést igénylő – prog-
ram vár az idősekre januárban: látogatást 
tehetnek az Országgyűlés Könyvtárában. 
A kulturális sétát január 25-ére szervezik, 
egyéni utazással. A résztvevők a Kossuth 
téren találkoznak majd, Andrássy Gyula 
lovasszobránál, innen sétálnak át együtt 
az Országházba.

Érdeklődni, jelentkezni a szucs.ag-
nes@szepesmk.hu e-mail-címen, illetve 
a 0670-333-1729-es telefonszámon lehet.

Januárban is több izgalmas program várja  
az érdi időseket
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Kicsúszik a talaj a lába alól – mondják arra, aki elveszti testi, lelki 
stabilitását. Vannak azonban olyan speciális talajgyakorlatok, 
amelyek pont a stabilitást segítik elő, olyan esetekben, ahol a 
gyerekek mozgásfejlődése eltér az átlagostól. Ez a Törteli-mód-
szer, ami már Érden is elérhető.

Átkúszunk a szék alatt

T



„Hogy lehet az: felszabadulásunk után 11 eszten-
dővel még mindig ennyi a gond, ennyi a problé-
ma?”

A fenti kérdésen töprengtek a Pest Megyei Népújság szerkesztői egy 
általuk rendezett „baráti beszélgetésen” 1956 nyarán, miközben az érdi 
dolgozók „kifogyhatatlan panaszáradatát” hallgatták.

„107-en jöttek össze és 24-en szólaltak fel – írja a lap -, de ez a 24 hoz-
zászóló utcasorok, körzetek lakóinak kérését tolmácsolta felénk. Szóval 
igen sok volt a panasz, igen kemény, őszinte, nyílt volt a hang.

Nézzünk szembe az igazsággal: sokat fejlődtünk, sokat építettünk, és 
mégsem eleget. A legnagyobb baj az, hogy nem is megfelelően tervez-
tünk. Érdről, erről hatalmas kiterjedésű helyről, amely területileg kis Bu-
dapestnek is nevezhető, és melynek lakói Budapesthez való közelsége 
és egyéb adottságai miatt igényesebbek, szinte teljesen elfeledkeztünk. 
Nem épült jóformán semmi. Beruházásuk most is alig számottevő. Ez a 
gyökere a panaszoknak, de akad más is. Beszéljenek tehát az érdiek:

A kék buszjáratot kérjük! – szinte valamennyi hozzászóló ezzel kezdte 
beszédét.

„Halaszthatatlanul megoldásra váró feladat az is, hogy az utakat 
megjavítsák és jó ivóvízzel lássák el a lakosságot. Itt van a nyakunkon 
az aratás – mi lesz az utakkal? Járhatatlanok, ahányszor feldűlnek rajta 
szekerek, annyiszor jelent ez szemveszteséget. Sokan elpanaszolták azt 
is, hogy a rossz ivóvíz miatt mennyi a strumás beteg. A lakosság vállalna 
társadalmi munkát is, csak látnák, hogy törődnek panaszaikkal, kérdése-
ikkel. Az anyagot és a nehezebb munka elvégzését biztosítaná a tanács, 
a többit megszervezik maguk között.

Hiányolják a dolgozók a tanács vezetőitől, az elnöktől, hogy nem 
fordulnak hozzájuk, nem kérik ki a véleményüket. A tanácstagokat csak 
hébe-hóba látják. Miért nem rendez a tanács baráti beszélgetéseket, 
ahol meg tudná, mi fáj nekünk, mi a problémánk?

Felelősség terheli a községi tanácsot a rossz kenyér miatt is. Jó néhány 
felszólaló elmondta: ehetetlen a kenyér. Ez már nem tartozik a miniszté-
riumra, hanem a helyi tanácsnak kellene megoldania, de sürgősen, hogy 
megváltozzon a kenyér minősége.

Vezessék be a villanyt a mellékutcákba is – sok helyen a lakásokba sem 
vezették be a villanyt, nem egy helyütt az utcán nincs közvilágítás. Itt 
megint csak a felsőbb szervekhez kell fordulnunk, mert a helyi tanács 
megszabott keretet kapott, az pedig nevetségesen kevés.

Többen elmondták, kevés a rendőr, hol itt, hol ott hallani, hogy 
megtámadtak valakit, de rendőrt sehol nem látni, csak „ha bejövünk az 
italboltba”. Éjjel meg egyáltalán nem látni őket. A lopások is elterjedtek.

270 gyermeket kellene a napköziben elhelyezni, de a férőhely mindösz-
sze 18. Nem épült elég napközi és bölcsőde, ez persze országos gond is.”

Tán magukat nyugtatták a szerkesztők, vagy a népet kívánták csende-
síteni, mindenesetre a konklúzió az volt: „Második ötéves tervünk ezen 
is fog segíteni.”

(Szemelvény az Urbán László szerkesztette  
Érd a sajtó tükrében II. 1950-1961 című kötetből)
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Kék buszt, jó ivóvizet, 
rendőrt és bölcsődét 
kér a nép!

Érd, autóbuszállomás 1961, kép forrása: Fortepan/Uvaterv

Érd, 1957, Duna utca 84.,  Kép forrása: Fortepan/Korenchy László



Lehet, hogy Érd központja krónikus építészeti 
probléma?

Mondhatjuk így is, vagy inkább: lehetőség. 
A konzulensem ajánlotta a helyszínt, és az 
ragadott meg benne, hogy gimnazista korom-
ban sokat jártam oda, és nem tudtam, hogy a 
borostyánnal benőtt fal mögött mi van.

Gimnazistaként valóságos probléma volt, 
hogy a fiataloknak nincs kulturált tér a találko-
zásra?

Nekem személy szerint nem, mert közel lak-
tam az iskolához. De számos osztálytársam, akik 
Budatétényből, Budaörsről, vagy akár Parkvá-
rosból jártak be, a délutáni hegedűórájuk vagy 
edzésük előtt nem tudták hol megírni a házit, a 
közös csoportfeladatot, vagy egyszerűen csak 
agyonütni az időt. Németországban, Franciaor-
szágban sok e célt szolgáló ifjúsági központ van. 
Ennek az elhagyatott teleknek Érd központjá-
ban bármilyen funkció jót tenne, de mivel sok 
iskola van, több ezer diák közösségi hely nélkül, 
adta magát ez a funkció.

Építészektől gyakran hallottam, hogy sokkal 
egyszerűbb ledózerolni egy telket, és a nulláról 
felépíteni valamit, mint egy régi épületet 
átalakítani. Az épületegyüttes helyi 
védettségéből fakadt, hogy meg akarta 
őrizni, vagy építészetileg izgalmasnak 
tartotta?

Egyre inkább a fenntarthatóság kerül 
az építészet középpontjába, ezért át kell 
gondolni, mi az, ami könnyen 
menthető. Például a csarnok 
váza szétszedhető és 
újra összerakható 
acélszerkezet, tehát 
kár lett volna kidobni. 
Nemrég egy kere-
kasztal-beszélge-
tésen, ahol az volt 
a kérdés, mi lesz 
a jövő építőanya-
ga, egy építész 
azt válaszolta: 
a semmi. Arra 
gondolt, hogy nem 
kell építeni, ha nem 
muszáj, próbáljuk meg-
őrizni, ami már megvan. 
Ez csengett a fülemben 

végig a tervezési folyamat alatt. A konzulensem 
pedig arra biztatott, hogy egy ilyen ifjúsági 
központnak fokozottan fontos szerepe lehet a 
fiatalok szemléletformálásában. Akár úgy, hogy 
megjelenhet az épületen az előzménye. Hátha 
a jövő generációjának beépül a tudatába, hogy 
nem muszáj mindent a földdel egyenlővé tenni.

Ami az épület értékeit illeti, az indokolhatta 
a helyi védettséget, hogy különböző korok 
lenyomatát hagyjuk meg a városképen?

Más különösebb értéket nem véltem felfedez-
ni az épületekben. Az utcafronton álló irodaépü-
letet föl lehet javítani, és akkor segít megőrizni 
az utcakép egységességét, de építészettörténe-
ti jelentősége nincs. Régóta nem használják, és 
ez meg is látszik rajta. Nyilván lehetne szebbet, 
jobbat tervezni, de némi ráfordítással rendbe 
lehet tenni, mígha ledózerolják, rengeteg sitt 
keletkezik, ami környezetterheléssel jár.

Egy ilyen hatalmas csarnoképület fűthetősé-
ge komoly probléma lehet, ha már a fenntart-
hatóságnál tartunk?

Más a komfortkövetelménye egy irodának, 
mint egy csarnoknak, ami kiállítótérként is 

funkcionálhat. Ha rendesen szigetelik, 
sokat lehet javítani a fűtési, de főként a 

hűtési paraméterein. A falszerkezetbe 
terveztem egy szellőző réteget: az acél 
vázra kerülne egy hőszigetelt réteg, 

meg egy külső burkolat, és a köztük lévő 
széles légrés fölveszi a hőt.

Ezek szerint a nagy üvegpaloták hűté-
sére is vannak már egész jó techno-

lógiák?
Igen, légrésekkel és átszellőző 

homlokzatokkal kezelhető a 
probléma, valamint most terjed 
egy viszonylag új megoldás: 
olyan bevonatot kap az üveg, 
ami a hősugárzást érezhetően 

csökkenti.
A zöldtető is jó volna erre, 

a most divatos lapos tetős 
kockaházakon mégsem na-
gyon látni. Miért?

Igen, azzal, hogy párologtat-
nak a növények, elvonják a hőt, 

és a földréteg is igen jól szigetel. 
Azért nem terjedt el, mert költsé-

ges, és mert kevés olyan szakember 

van, aki meg tudja úgy építeni, hogy jó legyen. 
Ha hiba csúszik a kivitelezésbe, a javítás nagyon 
sokba kerül. Pedig, ha drágább is, mint egy sima 
tető, behozza az árát, hiszen nyáron nem kell 
légkondicionálásra költeni.

Ha a frissen végzett építész szemével kö-
rülnéz, hogyan értékeli Érd mostanában épült 
közintézményeit? Mennyire korszerűek techno-
lógiailag, a fenntarthatóság, illetve a környezet-
be illeszkedés szempontjából?

A Fenyves-parkvárosi Köznevelési Centru-
mot ismerem jobban, mert egy volt egyetemi 

konzulensem cége dolgozott a tervezésén. Ez 
olyan épület lett, amelyet akár egyetemi órán 
is érdemes bemutatni, és akár Franciaország-
ban is előremutatónak számítana. Érezni, hogy 
nem állt meg a gondolkodás ott, hogy legyenek 
tantermek és folyosók.

A középületek tervezése még mindig úgy 
megy, hogy akkor kerül a tetőre napelem, ha 
marad rá pénz?

A tervezést mindig a megrendelő prioritásai 
határozzák meg. Lehet nulla energiafelhasz-
nálásra törekedni, meg építészetileg izgalmas 
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Ilyen is lehetne Érd
Évek óta a diplomamunkának ajánlott helyszínek közt hányódott 
egy Felső utcai ingatlan. Igazi értékét a helyszín adja: a városköz-
ponti sétánnyal párhuzamosan futó téglafal mögött rejtőzik. A 
tehetséges, fiatal érdi építész, Gellár Jakab fantáziájában ifjúsági 
központként született újjá.
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megoldásokat preferálni, szép aulát, téglabur-
kolatot tervezni. Nagyon ritka, hogy ne kelljen 
arról döntést hozni, mit miért áldozzunk be. A 
hatályos energetikai szabványok szerint egy új 
épület esetében fel kell tüntetni, hogy az ener-
giafelhasználásából mekkora rész származik 
megújuló energiaforrásból. Ez az ingatlan-befek-
tetők számára is vonzó tényező, hiszen drágáb-
ban lehet eladni az ilyen lakásokat, de számos 
egyéb szempont is van, ezek közt legvonzóbb 
nyilván a maximális bevétel kitermelése.

Nagyon tetszett a volt üzemcsarnokba 
tervezett PET-palackfal, mint térelválasztó. 
Ilyet üvegekből láttam már, műanyagból nem. 
Hogyan jutott eszébe?

Amikor már nagyjából összeállt a terv, azon 
gondolkodtam, hogyan lehetne ráerősíteni arra, 
hogy ennél az épületnél mindent áthat a fenn-
tarthatóság szempontja. Elkezdtem ötleteket 
keresgélni, én is találtam üvegfalakat, ezekről 
jutott eszembe a palackfal. Ez nyilván nem lehet 
örökéletű, de akár egy jó közösségi eseményt 
is lehet szervezni a pótlására, hasonlóképpen, 
ahogyan a textilből készített bútorokat is újraal-
kothatják a diákok.

Kár, hogy a gyönyörű tervéből semmi nem 
lesz.

Én sem adok neki sok esélyt, de sosem lehet 
tudni.

Mihalicz Csilla

Teljesül az érdligetiek Teljesül az érdligetiek 
álma: jön, jön a Lidlálma: jön, jön a Lidl

minden szükséges engedélyt és támoga-
tást, ami rajtunk múlott – hangsúlyozza 
Érdliget önkormányzati képviselője, Szűcs 
Gábor alpolgármester. – A Lidl folyamodott 
is előzetes szakhatósági állásfoglalásért 
az illetékes kormányhivatalhoz, de nem 
járt sikerrel. Akkor országgyűlési képvi-
selőnk, Aradszki András segítségét kértem. 
Nagyjából egy évre rá, 2022 nyarán, a Lidl 
megkapta az engedélyt. Úgy volt, hogy 
ősszel elkezdik a beruházás megvalósítását, 
de az energiaválság következtében annyira 
elszálltak az árak, hogy a cég külföldi köz-
pontja úgy döntött: az építkezést 2023-ra 
halasztják.”

M. Cs.

Kikerült a nagy kék tábla az üres telekre, 
tavasszal a Fürdő utca-Balatoni út sarkán 
áruházat épít a Lidl. Utoljára CBA és közös-
ségi ház volt itt, a régi tiszti kaszinó szom-
szédságában. Aztán a 2000-es évek elején az 
önkormányzat eladta a területet a Lidl-nek. 
Az érdiek azóta várják, hogy megépüljön az 
áruház.

Mivel a 2006-os választások után a fide-
szes városvezetéssel nem tudott megegyez-
ni a Lidl, aztán jött a gazdasági válság, így 
az új áruház megépítése a bizonytalanság 
ködébe veszett. 

„Nekünk fontos volt, hogy megépüljön 
az érdligetiek nagy álma, ezért rögtön meg-
kerestük a Lidl vezetését, és megadtunk 
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runczvikné Máté Ildikó és Bunczvik 
Attila vehette át október 23-án az Érd 
Város Közéletéért díjat. Mindketten 

itt nőttek fel a városban, számtalan emlék, 
élmény köti őket ide. 

„Szüleim, nagyszüleim és dédszüleim élete 
összeforrott Érdével. A szakdolgozatomat is 
Érd irodalmi és történelmi hagyományaiból 
írtam annak idején a Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskolán, pedig matematika a szakterületem” 
− mesélte Ildikó.

1991-ben a digitalizáció még gyermekcipőben 
járt. Kutatott a levéltárakban, riportot készített 
többek közt Bíró Andrással, Harmat Bélával. Az 
Érdi KALOT Népfőiskola történetével is sokat 
foglalkozott, felkutatta a volt igazgatót, és 
beszélgetett az akkor már nyolcvanesztendős 
úrral. És milyen kicsi a világ: kiderült, hogy az ő 
unokája államvizsgáztatta… Mindez erősítette 
Ildikó lokálpatriotizmusát, Érdhez való kötődé-
sét.  

Férje, Attila, az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete egyik alapítója, és egy ideig 
elnöke is volt. A négygyermekes házaspár 
elvégezte Lakiteleken a Varga Domokos Nagy-
családos Közéleti Kollégiumot, ahol megismer-
kedtek a Hungarikum mozgalommal. „Láthat-
tuk, hogy ez egy alulról építkező, de felülről 
is megtámogatott rendszer, és az, hogy két 
oldalról segítik, stabilitást jelent. Mivel Érden 
is rengeteg érték van, úgy gondoltuk, érdemes 
elindítani ezt a mozgalmat a városunkban is” 
− mondta Ildikó. Nyolc év alatt hetven értéket 
vettek számba Érden, és lehetne ugyan gyara-
pítani a sort, de kicsit belefáradtak. Az Értéktár 
Bizottság továbbra is működik, de a klubtalál-
kozók most szünetelnek.

„Úgy érezzük, elfogyott a lelkesedés, nem-
csak belőlünk, hanem a tagságból is. Sokat 
dolgoztunk, sok jó emberrel találkoztunk, 
akik önzetlenül segítettek minket, és minden 
találkozó hatalmas töltekezést jelentett. Idén, 
2023-ban lesz tíz éve, hogy megalapítottuk az 
Érdi Hungarikum Klubot, most egy kis szü-
netet tartunk. Reméljük, találunk egy nálunk 
fiatalabb embert, aki ezt lelkesen továbbviszi, 
hiszen annyi minden van még Érden, ami felfe-
dezésre vár” − mondta Attila, akinek műszaki 
emberként Kaderják Gyula acélsodrony-gyűj-
teménye a legkedvesebb Érdikuma, nem 
csupán a sodronyok, hanem a hozzájuk fűződő 
történetek miatt is. „Annak idején − a vízhiá-
nyos időszakban − ő tervezte azt a drótkötelet, 
amivel a Duna alatt áthúztak egy vízvezeté-

ket Csepelről Érdre. Elmesélte nekem, hogy 
a drótkötél többször elszakadt, ezért olyat 
kellett terveznie, amelyik nem csavarodik el. 
Sikerrel is járt” − idézte fel Attila, aki nemcsak 
a műszaki, hanem a hittudományi főiskolát is 
elvégezte, és feleségével együtt részt vesz az 
Érd–Tusculanum Plébánia munkájában. Az Élő 
Rózsafüzér Zarándoklat az ő nevéhez is fűződik 
(a lelkivezető atyákkal és a plébániaközöségek-
kel, vezetőikkel együttműködve). Az ima, a lelki 
elmélyülés mellett ez a zarándoklat a közösség 

összekovácsolására és Érd megismertetésére is 
szolgál: évente mintegy ötszázan vesznek részt 
rajta, nem csak Érdről. Van olyan érdi lakos, aki 
a zarándoklaton sétált végig először Érden. 

A házaspár tagja több keresztény közös-
ségnek is. Nagy álmuk, hogy a plébániaközös-
ség részvételével más településekről érkező 
gyermekeket lássanak vendégül egy hétre. Ez 
egy már működő táboroztató mozgalom, amit 
Érden is szeretnének meghonosítani. 

Ildikó harminchat éve tanít, jelenleg a Kőrösi 
iskola pedagógusa, és a diákoknak is átadja Érd 
szeretetét, az Érdikumok ismeretét: „Ez egy 
élő értéktár, nemcsak azok kerülnek bele, akik-
nek már lezárult az életük, életművük. Sőt pont 
az a lényeg, hogy az Érden alkotó emberek 
meg tudják mutatni, tovább adják tudásukat, 
művészetüket. Szervesen beépíthető a tanítás, 
a nevelés folyamatába minden évfolyamon”.

Most a család áll Attiláék fókuszában, négy 
gyermekük már kirepülőfélben, emellett szolgál-
nak a plébánián, és támogatják a rászorulókat is.

A házaspárnak azonban számos terve van 
idénre is:

„Várhatóan hosszú távon ismét felszabadul-
nak az energiáink, és hatékonyabban újra részt 
tudunk venni az érdi közéletben”.

Ádám Katalin

Az érdi értékek őrei
Igazi lokálpatrióták, akik évtizedek óta a váro-
sért és a városban munkálkodnak. Nevükhöz 
fűződik az Érdikum Klub és a Rózsafüzér Zarán-

doklat. Céljuk, hogy minél többen és minél több 
oldalról ismerjék meg Érdet. A Brunczvik házas-
párral beszélgettünk. 
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Nem elég, hogy becsaptak, elhurcoltak, éheztet-
tek, dolgoztattak, megaláztak ártatlan embe-
reket, évekkel megrövidítették az életüket, ha 
egyáltalán túlélték, még a történetüket is elvet-
ték. Így jártak azok az érdi férfiak – tárnokiak, 
sóskútiak, battaiak –, akiket 1945. január 8-án 
összegyűjtöttek az érdi piactéren, és elhajtottak 
Ercsi felé. Azt mondták nekik, ott kapnak majd 
„bumaskát”, vagyis igazoló papírt arról, hogy 
erkölcsileg és politikailag „tiszták”. Jelentős 
részük soha nem tért vissza, már útközben, vagy 
valamelyik ukrajnai, grúziai munkatáborban halt 
meg. Akik hazatértek, hallgattak arról, mit éltek 
át, egészen a rendszerváltásig. Nem szabadott 
ugyanis tudni és beszélni arról, hogy a Szovjet-
unióban fogvatartottak harmada kényszermun-
kára hurcolt civil volt. 

Miért érdemes az érdi málenkij robotra elhur-
coltak történetéről többet tudni, és évről évre 
felidézni? Transzgenerációs traumának nevezik 
a nemzedékről nemzedékre rátelepedő, dönté-
seket, attitűdöket meghatározó, a közösségek 
együttélését mérgező történelmi tapaszta-
latokat megrázkódtatásokat. A bezárkózást, 
hárítást, a zsigeri félelmeket, a látszólag indo-
kolatlan tiltásokat („a Lacikával ne barátkozz 
fiam”), irracionális életstratégiákat („nem kell 
a föld, úgyis elveszik”), a bizalmatlanságot, 
az elharapott mondatokat („pont ő beszél, 
aki…”) – azt a konkrét ok és magyarázat nélkül 
összeálló masszív csomagot, amit az ős-érdiek 
felmenőiktől kaptak és adnak tovább. 

A traumát sok esetben bizonyítatlan, ám 
meggyökeresedett meggyőződések súlyos-
bítják. Nevekre, családokra vetnek árnyékot 
mendemondák, hogy akkoriban emberek 
egymást adták föl. Kit az irigye, a trafikjáért, kit 
a mostohája, hogy eggyel kevesebb éhes szájat 

kelljen betömni. Az 1964-74 között hivatalban 
volt tanácselnök egy akkori szemtanú vissza-
emlékezését idézve azt írja: az orosz várospa-
rancsnok helyettese szerint „Itt minden első 
feljelenti a másodikat, és minden második 
az elsőt, hogy az nyilas, fasiszta…”. Az érdi 
kommunista pártszervezet tagja pedig 1945 
márciusában kelt jelentésben így fogalmaz: 
„Megjegyezni kívánom, hogy Érd egy nyilas 
fészek, és munkánk igen sok akadályba és ne-
hézségbe ütközik.” Mindennek az lett a vége, 
hogy a városparancsnok kiadta, a „fasisztákat 
szedjék össze a vásártérre”. Az akkori község-

vezetés a parancsot úgy módosította, hogy 
minden 16–60 év közötti férfi jelenjen meg 
a kijelölt helyen. Ott állítólag kiválogatták a 
tűzoltókat és a villanyszerelőket, a többieket 
pedig útnak indították Ercsi felé. Többek között 
a Magyar Földrajzi Múzeum későbbi alapítóját, 
Balázs Dénes geográfust is, aki a szerencsés 
hazatérők közé tartozott.

A múlt emlékezetének őrzésében Érd élen jár: 
az első település volt, ahol már 1986-ban emlék-
táblát állítottak az elhurcoltaknak a Szent Mihály 
templom mellett, Ófaluban. Majd a következő 
generációból két olyan középiskolás korú kuta-
tója is akadt az érdi közelmúltnak, akik szemé-
lyes érintettségük okán kezdtek azzal foglalkoz-
ni, mi történt a „kicsi munkára” elhurcoltakkal. 
Lendvai Timár Edit és Dudás László is talált olyan 
túlélőket, akik sok év csendjét megtörve végre 
el merték mondani a történetüket. Szívszorító 
olvasni visszaemlékezéseiket a szörnyű körül-
ményekről, és hogy hányféle stratégiát követve 
próbáltak túlélni, a szabadulás legkisebb remé-
nye nélkül kinek sikerült, kinek nem. 

2015-ben a Magyar Földrajzi Múzeumban 
állandó kiállítás nyílt, amely a kutatók által fel-
tárt anyag alapján dolgozta fel az érdi málenkij 
robot történetét. A kiállítás azután megfelelő 
hátteret biztosított ahhoz is, hogy ez az anyag 
érettségi tételként megjelenhessen a törté-
nelem tananyagban. Ezt az érdi középiskolák 
közül egyelőre kettő vállalta, és a múzeum 
munkatársai kezdettől szakmai segítséget 
nyújtottak a felkészüléshez a történelemtaná-
roknak és a diákoknak. Lendvai Timár Edit elkö-
telezett szakemberként arra is nagy hangsúlyt 
helyezett, hogy úgy szólítsa meg a kamasz kor-
osztályt, hogy ne kihelyezett történelemórára 
kivezényelt látogatóknak érezzék magukat, 
hanem egy virtuális utazás résztvevőiként a 
bőrükön érezzék 1945 telének jeges hidegét.

Most, 2023. január 8-án, vasárnap, az elhur-
colás 78. évfordulóján városi megemlékezés 
lesz Domonkos Béla szobránál 11 órakor, előtte 
pedig a hajdani menet útvonalát követő – mint-
egy öt kilométeres – sétára várják a fiatalokat 
és az érdeklődőket, Süle Zsolt vezetésével. 
(Gyülekező 9 órakor az egykori piactéren, 
amely később busz főpályaudvar volt, ma 
pedig kínai üzletház.) 

Ma, amikor ennyire közel van hozzánk egy 
újabb világégés, különösen fontos, hogy azok 
a korosztályok, amelyek nem éltek át háborút, 
tanuljanak a múltból és emlékezzenek: nincs az 
az ok, eszme, vélt nyereség, melynek jegyében 
megérné fegyvert fogni, és ezek bűvöletében 
embereket származásuk, vallásuk, politikai 
nézeteik okán megkülönböztetni, ágyútöltelék-
nek frontra, munkatáborokba hajtani.

Mihalicz Csilla
Az Érdről elhurcoltak emlékműve,  
Domonkos Béla alkotása

Akiktől még a történetüket is elvették
Érd két iskolájában – a Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
és Gimnáziumban, valamint 
a Kós Károly Technikumban 
– 2019 óta kötelező érettsé-
gi tétel az 1945. január 8-án 
málenkij robotra elhurcolt 
érdiek története. A tragédia, 
amely az akkori, nagyjából 15 
ezres Érd férfilakosságának 
jelentős részét, háromezer 
embert érintette, ma is ele-
ven, velünk élő történelem.
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Az előző szezon végén megbízott edzőként 
már belekóstoltál a felnőtt csapat irányítá-
sába. Már vezetőedzőként mik az első félév 
utáni tapasztalataid? 

Az NB3 lebonyolításának köszönhetően 
nem volt a stábbal sok időnk elmélkedni, akár 
a keret kialakításáról, akár a felkészülési prog-
ramról beszélünk. A 20 csapatos bajnokságnak 
köszönhetően nagyon gyorsan történnek 
az események, nincs idő sokáig merengeni 
egy-egy mérkőzés előtt vagy után. Elég csak 
az augusztusra gondolni, amikor 7 mérkőzést 
játszottunk 4 hét alatt. Kevés idő marad a 
hibák kijavítására, vagy a következő ellenfélre 
felkészíteni a csapatot. Így utólag visszagon-
dolva feszített volt tempó, és úgy érzem, a 
kisebb hullámvölgyek is ennek köszönhetők. 
Mivel a csapat nagymértékben átalakult, nem 
volt abból probléma, hogy vannak játékosok, 

akikkel még együtt játszot-
tam, ők is teljes mértékben el-
fogadták, hogy én irányítom 
a csapatot.

Voltak, akik visszavonul-
tak, voltak távozók és beve-
zették a „fiatal szabályt” az NB III-ban is. Ezek 
függvényében mi volt a kitűzött cél? 

Egyértelmű célunk volt, hogy fiatalítsuk 
a csapatot, de ugyanakkor meglegyen az a 
rutinos tengely, aki a fiatalokkal kiegészülve jó 
csapatot tud alkotni. A kitűzött cél a stabil kö-
zépmezőnyben való szereplés, de a személyes 
elvárásom a csapat felé a tabella első harmadá-
hoz tartozni. Taktikailag még sok tanulnivalónk 
van, volt pár mérkőzés, amikor nem jól reagál-
tunk a mérkőzés alakulására.

Mit sikerült ezekből a célokból, irányvona-
lakból megvalósítani?

Az őszi helyezésünkkel elégedettek lehe-
tünk, a megszerzett 35 ponttal nagyjából 
hoztuk az elvárt szintet, kisebb hiányérzetem 
van csak pár elhullajtott pont miatt. Amit 
fontosnak tartok, hogy kevés gólt kaptunk, 
ellenfeleink 11 mérkőzésen nem találtak a 
kapunkba. Ezt az irányvonalat mindenképpen 
meg kell tartani.

Meglátásod szerint miben kellene javulnia a 
csapatnak?

Mindig van hova fejlődni. Minden mérkőzés-
ből megpróbálunk tanulni, elemezni a hibákat 
és azokat kijavítani. Amiben sokat kell még előre 
lépnünk, az a támadó játékunk hatékonysága. 
De ezzel a problémával első naptól szembenéz-
tünk, és nagy hangsúlyt fektettünk a javítására.

A világban kialakult gazdasági helyzet hatás-
sal van a mindennapjainkra, ezáltal a sportra 
is. Hogyan érinti a csapat életét, a játékoskeret 
jövőbeli összetételét? 

Sok helyről hallani, hogy a kialakult helyzet-
nek negatív következményei vannak a sportra, 
sajnos ez nálunk is így van, de szerencsére a csa-
pattal és a vezetőséggel közösen sikerült olyan 
áthidaló megoldást találnunk, ami nem sodorja 
nehéz helyzetbe a klubot és ezáltal a szereplé-
sünket sem.  A játékoskeret változatlan marad a 
tavaszi szezonra, ami bizakodásra adhat okot.

Még csak most kezdték el a szabadságukat 
a játékosok, de a stáb nem pihenhet. Kialakult 
már a téli felkészülési program? 

A játékosok most jól megérdemelt pihenőjü-
ket töltik, nekik január 2-án kezdődik az otthoni 
program. A közös munkát január 9-én kezdjük, 
reményeink szerint már a teljes kerettel.

Mit vársz a folytatástól? Mi lehet a realitás a 
tavasszal?

Azon leszünk, hogy az ősz során jó párszor 
mutatott stabil játékunkat többször tudjuk pro-
dukálni, és ezáltal a korábban említett pontokat 
is be tudjuk gyűjteni. Ha meg tudjuk tartani ezt 
a pozícióinkat a bajnokság végéig, akkor sem 
leszek elégedetlen, de mindent meg fogunk ten-
ni azért, hogy megnehezítsük versenytársaink 
dolgát, és előrébb lépjünk a tabellán.

erdivse.hu(1
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Az Érdi VSE felnőtt labdarúgó csapata a 6. helyen zárta az 
idény első felét az NB III Nyugati csoportjában: a 11 győzelem, 
2 döntetlen és 7 vereség összesen 35 pontot ért. Ebedli Zoltán 
edző az klub honlapjának értékelte az Érdi VSE őszi teljesít-
ményét.

|  2 0 2 3 .  j a n u á r  3 . 
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Bizakodásra ad okot a kiírás az Aréna honlap-
ján, hogy január 2-tól az intézmény a meg-
szokott nyitvatartással várja a sportélményre 
vágyókat. Ugyanakkor nem titok, hogy a 
rezsiárak az egekbe szöktek. Hogy ez befo-
lyásolja-e az Aréna sorsát, arról kérdeztük a 

Városháza kommunikációs vezetőjét. László 
Ferenc elmondta, hogy a város nagyon bízik a 
folytatásban.

„Folyamatosan kapcsolatban vagyunk dr. 
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár 
hivatalával. Kértek tőlünk adatokat, hogy 

mennyi az üzemeltetés plusz költsége. Meg 
kell mondanom, az adatok eléggé lesújtóak: 
a következő negyedévre számításaink szerint 
– szemben az előző negyedév 42 milliós több-
letköltségével – 2023 első három hónapjában 
140 millió Ft plusz kiadással kell megbirkóz-
nunk, tehát csaknem 100 millió a növekmény.”

Egyelőre nincs hír arról, hogy ezt megfi-
nanszírozza-e az állam, a városvezetés várja a 
kormány döntését.

Székesfehérvár polgármesterének nemrég 
közzétett Facebook-bejegyzését olvasva 
kedvező válaszban bízunk – csillantja meg 
a reményt a kommunikációs vezető. – Dr. 
Cser-Palkovics András legutolsó posztjában 
írja: az államtitkárság visszajelzéseiből arra 
lehet következtetni, hogy „az állam szándéka 
is egyértelműen az, hogy az uszodák tovább 
működjenek”. Ez minket is bizakodással tölt 
el, reméljük, hogy napokon belül megszületik 
a pozitív döntés, és nyitva tudjuk tartani hosz-
szabb távon is az Arénát.”

Január 2-ára tehát készíthetik a sportfelsze-
relést az Aréna állandó vendégei, és közösen 
reménykedhetünk abban, hogy a sok egyezte-
tés eredményeként kedvező döntés születik.

erdmost.hu

Ha minden jól megy, a decemberi rezsire még futja abból a 42 
milliós állami támogatásból, amit kapott a város erre a célra. De 
lesz-e folytatás?

Érdemes-e bérletet váltani a 2023-as 
téli hónapokra az Érd Arénába?
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APRÓHIRDETÉS

EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz 
megyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (5/2023)

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
TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítás, 
bádogozás, Lindab tető, új tető 
cserepezése, kisebb javítások, SOS 
munkák is.  
Tel.:06/ 70 757 5455 (264/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ 
MUNKÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 
27% kedvezménnyel, hétvégén is, 
garanciával.  
Tel.: 06/ 30 608 89 63 (3/2023)

EGYÉB
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)

RÉGISÉGEK , HAGYATÉKOK kész-
pénzes felvásárlása.  
Tel.: 06/20 525 1211 (275/2022)
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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)
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CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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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KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2
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HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813



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!

 
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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