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A kormány okozta 
a problémát, oldja 
is meg!

JAVÁBAN ZAJLIK A TÁRNOKI ÚT 
BURKOLATÁNAK JAVÍTÁSA

CIKKÜNK A 8–9. OLDALON 

INTERJÚNK A 6–7. OLDALON 

A német-történelem szakos Böhm Alexandra 
megjárta Afrikát, a Bamako Rally után pedig 
elidőzött Sierra Leonéban.

Miklós László közgazdász, energetikai szak-
ember szerint azonban az inflációnak csak 
egy része magyarázható a világgazdasági 
folyamatokkal.
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Érd Aréna
Újabb 40 millió forintos rezsitámogatást 
kapott az Érd Aréna. 

5. OLDAL

Fenyőjárat
Hat szombaton érkeznek a fenyőfákért 
az ÉTH begyűjtő járatai.

5. OLDAL

Nagyszabású beruházás vette kezdetét 2022. november 30-án Érden, 
a város egyik kiemelt nagy forgalomú útjának, a Tárnoki út két szaka-
szának felújításával.

CIKKÜNK A 2. OLDALON 

Afrikai kaland



Az értintett útszakasz a Szent István út – Bajcsy 
Zsilinszky út közötti, valamint a Bajcsy Zsilinszky 
út – Ürmös utca közötti útburkolatok rekonst-
rukciója. A beruházás a Pénzügyminisztérium 
támogatásával valósul meg, 150 millió forint hazai 
forrás segítségével, teljes mértékben vissza nem 
térítendő támogatás formájában.

A beruházás eredményeképp a Szent István 
út – Bajcsy Zsilinszky út között 913 méter hosszon, 
és a Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között 574 
m hosszon, összesen 1487 m, 14 600 m2 útszakasz 
újul meg, ezzel jelentősen javítva a forgalmas út-
szakaszokon a közlekedés minőségét. A felújításra 
kerülő útszakasz mellett helyezkedik el az Érdi 
Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda épülete, 
valamint az útszakaszhoz közel található az Érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Pöttöm 
Sziget Bölcsőde is, tehát a települési közszolgálta-
tások elérhetősége is javul.

A felújítandó útszakasz az 1980-as években 
épült, azóta pályaszerkezetet érintő nagyobb fel-
újításra forráshiány miatt nem került sor. A korábbi 
években kisebb kátyúzási és javítási munkálatok 
végeztek itt, azonban ezek már minőségében nem 
javítják az út járhatóságát, ezért van szükség az 

érintett szakaszok felújítására. A már burkolat-
tal rendelkező útszakasz nagy része megfelelő 
útalappal rendelkezik, így teljes felületen elvég-
zett burkolaterősítés után alkalmas új kopóréteg 
fogadására, ami hosszú távra biztosítja a felület 
műszakilag megfelelő minőségét. 

A beruházó Pulzus+kft. a munkálatokat meg-
kezdte, és tervezetten 2023. január 31-ig teljesíti a 
vállalt feladatokat.

A felújítás részét képezi még az út tartozékai-

nak és műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, a 
szükséges csapadékvíz elvezető árok, valamint a 
forgalomtechnikai létesítmények felújítása, meglé-

vő útburkolati jelek visszaállítása és új kialakítása.
A pályázaton nyert támogatás forrása, Pest 

megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és 

Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 

megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi 

támogatás.
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JAVÁBAN ZAJLIK A TÁRNOKI ÚT  

BURKOLATÁNAK JAVÍTÁSA

Nagyszabású beruházás vette 
kezdetét 2022. november 30-án 
Érden, a város egyik kiemelt 
nagy forgalomú útjának, a Tár-
noki út két szakaszának felújítá-
sával.

A város természetesen örülhet, hogy egyáltalán 
kapott pénzt, mondta a polgármester, hiszen 
van olyan önkormányzat, amelyik egy vasat sem 
kapott, például Hódmezővásárhely, a fővárosi 
önkormányzat, illetve egyes fővárosi kerületek. 
Hozzátette: „Olyan pokolian elszabadultak az 
energiaárak, hogy a város működése finanszíroz-
hatatlan volna kormányzati támogatás nélkül. 
Sajnos ez a 265 millió Ft a jelenlegi számításaink 

A csődöt biztosan elkerüli Érd  
a 265 millióval

Megkérdeztük Csőzik László 
polgármestertől, hogyan 
értékeli az Érd város üze-
meltetésére rezsitámoga-
tásként kapott 265,5 millió 
forintos mentőövet.  



3S Z O L I D A R I T Á S I  A D Ó  2 0 2 3 .  j a n u á r  1 7 .  |

szerint kevés a boldogsághoz, valószínűleg ebben 
az évben szükségünk lesz még hasonló dózisokra 
ahhoz, hogy a 2023-as évet átvészeljük.”

Csőzik Lászlótól megtudtuk, a jelenlegi kalku-
lációk alapján önmagában az óvodák, a bölcsődék 
és szociális intézmények, valamint a hivatalunk 
többletköltsége erre az évre több mint 900 millió 
forint. És ebben még nincsenek benne a sport-
létesítmények és az uszodák, amelyek legalább 
ennyibe kerülnének:

„A nagyuszoda tavalyi utolsó negyedévére 42 
milliót kaptunk a sportállamtitkárságtól, az idei 
első negyedév viszont már 140 millióba kerül, és 
még nem tudjuk, arra kapunk-e külön pénzt a tár-
gyalások másik vonalán. Informálisan úgy tudom, 
benne maradtunk a támogatottak körében, de 
nagyon nem mindegy, mennyivel.”

Az érdi polgármester és Balla György miniszteri 
biztos stábja között október 26-án kezdődtek 
meg a tárgyalások: „Kidolgozott, komoly csomag-

gal mentünk, és sem a helyzetértékelésünket, 
sem az intézkedési tervünket nem vitatta a velünk 
szemben felsorakozó tárgyalódelegáció.

Ezek után nem lehet megmondani, mi alapján 
kaptuk az eredetileg kért összeg tizedét. Ez a kora 
ősszel tetőző horrorárakra alapuló igény mára 
nyilván szelídült. Hiába drágult ugyanis az áram a 
közületek felé az új évre, összességében valame-
lyest javulóban a helyzet, például a távhő díja már 
nem 14-szeres, csak 8-szoros, vagy ha minden 
igaz, a gáz ára is elindul lefelé.”

Ami a mezőnyt illeti, a kormánypárti vezetésű 
Mohács Érdhez képest negyedakkora, viszont 
kétszer annyi támogatást ítélt meg nekik a kor-
mány, mint nekünk. A fideszes vezetésű, velünk 
azonos lélekszámú Szolnok is kétszer annyit 
kapott, mint mi. Debrecen kapta a legtöbbet, 
kb. 12-szeresét annak, mint Érd. Az érem másik 
oldala, magyarázta Csőzik László, mondjuk a 
szülővárosom, az ellenzéki vezetésű Baja, amely-

nek lakossága fele, mint Érdé, mégis nagyobb 
támogatást kapott. Vagy ott van a Cser-Pal-
kovics-vezette Székesfehérvár, amely hiába 
erős fideszes bástya, mégis kevesebbet kapott 
nálunk. Nem lehet tehát kiigazodni a listán. A tél 
hátralevő részére áprilisig ez a többlettámogatás 
talán elegendő lehet az önkormányzati intéz-
mények számára, a csődöt biztosan elkerüljük 
vele, utána pedig majd meglátjuk. Az biztos, 
hogy ha ez a támogatás az egész évre szól, 
tehát 2023-ban nem kap többet a város, akkor 
komoly problémákkal kell szembenézni. Ha 
pedig onnan nézzük, hogy hamarosan egy ehhez 
hasonló nagyságrendű összeget kell a városnak 
„szolidaritási adó” jogcímen befizetnie az állami 
költségvetésbe, akkor kaptunk is, meg nem is. 
Mindezzel együtt én pozitív ember vagyok, tehát 
úgy tekintek erre a mentőövre, hogy nélküle 
őrülten szorult helyzetben lennénk.”

erdmost.hu

ég októberben számolt be róla a 
polgármester, hogy tárgyalt az egyik 
vezető kínai munkagépgyártó képvise-
lőivel, akik érdeklődnek egy esetleges 

magyaroroszági terjeszkedés iránt. Az Érd kínai test-
várvárosában Xuzhou-ban (Hszücsouban) működő 
vállalkozás Magyarországra hozna egy elektromos 
és hidrogénhajtású gépjármű-gyártóközpontot. Bár 
még semmi sem biztos (sőt az ellenkezője sem), 
nem árt tudni, milyen cégóriásról van szó.

A Xuzhou Construction Machinery Group-ot 
(XCMG) a II. világháború idején, 1943-ban alapí-
tották. Az eleinte kisebb gépeket és alkatrészeket 
gyártó XCMG ma a kínai építőipari gépgyártás 
élvonalába tartozik, és az ottani ipar egyik legna-
gyobb, legbefolyásosabb és legversenyképesebb 
vállalatcsoportjává fejlődött.

Az XCMG ma a világ 5. legnagyobb építőipari 
gépgyártó vállalata. Ezzel a teljesítményével 
Kína legjobb 500 vállalatának listáján a 65., a 100 
legjobb kínai gépgyártó listáján pedig az 1. helyen 
áll. Éves kivitele több mint 1,6 milliárd dollár (616 
milliárd forint), ami 15-ször több, mint Érd egész 
éves bevétele.

A vállalat elődjét, a Huaxing Vasműveket erede-

tileg a Sárga-tenger mentén fekvő Sangdong tarto-
mányban alapították, és 1943-1945 között a kínai 
hadsereg számára gyártott felszerelést. Először 
1957-ben léptek be az építőipari gépbizniszbe, és 
építették az első toronydarut. Három évvel később 

Pénzt hozhat Érdre  
a kínai mamutcég

már ők fejlesztették és építették meg Kína első, 10 
tonnás, gőzzel hajtott úthengerét.

Újabb három év múlva piacra dobták az ország 
első, gépjárműre szerelt daruját, majd 1976-ban 
megépítették az első, 60 tonnás, tisztán hidrauli-
kus darusautót. Következett 1995, amikor az XCMG 
kifejlesztette Ázsia első, minden talajtípuson be-
vethető, 160 tonnás, önjáró daruját. 2012-ben két 
óriási munkagépével az XCMG megérkezett a világ 
legjelentősebb építőgépipari vállalatai közé.

Miközben 2013-ban Németországban, Düs-
seldorfban fejlesztő központot nyitott, az XCMG 
üzembe állíttotta a világ első számú építőipari 
daruját. A 4000 tonnás monstrum a kínai Jantajban 
állt munkába, 2014-ben megnyílt a cég gyártóüze-
me Brazíliában.

Az XCMG, amely most magyarországi gyártó 
bázist keres, immár a világ számos országában 
jelen van. Szervizhálózata több mint 2000 egysé-
get számlál. Hat országban épített ki kutatóköz-
pontokat, műszaki szakértőinek száma a külföldi 
telephelyeken meghaladja a 6000-et. Gépeit ma 
már a világ 183 országában értékesíti.

erdmost.hu
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Az Érd Médiacentrum az önkormányzattal és az Érdi Ipartestülettel 
közösen újra elindítja az „Érd Város Legjei” szavazást. Érden csaknem 
13 ezer vállalkozás működik, közülük szeretnénk megtalálni a legeket. 
Az érdi székhellyel rendelkező és itt is működő vállalkozások közül ke-
ressük a legkedveltebb vendéglátóhelyet, a legkedveltebb kereskedőt 
és a legkedveltebb szolgáltatót.

Keressük továbbá az év legszebb lakóházait is, amelyek 2022-ben 
kapták meg a használatbavételi engedélyt. A javaslatokat a szavazas@
erdmediacentrum.hu címre lehet küldeni. Kérjük, hogy az üzenet 
tárgyában szerepeljen a megfelelő kategória elnevezése: VENDÉGLÁ-
TÓ, KERESKEDŐ vagy SZOLGÁLTATÓ, az üzenetben pedig a hely vagy 
vállalkozás pontos megnevezése, esetleg székhelye, pontos címe.

A legszebb saját épületekre (lakóépület) leadott javaslatokat ÉPÜ-
LET tárggyal küldjék a fenti e-mail címre, az üzenetben legyen benne 
az épület pontos címe. Kérjük, hogy az üzenethez mellékeljenek lega-
lább 3 fotót is az épületről.

A beérkezett javaslatok alapján 2023. január 20-án elindítjuk a 
közönségszavazást az Érd Most internetes oldalon. Eredményhirdetés 
várhatóan február első felében lesz, ünnepélyes keretek között. A 
legszebb portákat az Ipartestület és a Médiacentrum érdi építészekkel 
közösen bírálja el,minden esetben elismerő oklevél jár a díjazottak-
nak, akikkel az Érdi Újság, az Érd FM 101.3 és az ÉrdMost internetes 
lap is interjút készít.

erdmost.hu

Az Érdi Kincses Óvoda székhelye a lakótelep köze-
pén „Zöld sziget” a gyermekek számára. Az óvoda 
pedagógiai programja a környezettudatos nevelés 
köré épül. Szeretnék, ha óvodásaik megismernék, 
szeretnék, tisztelnék és óvnák a természetet. En-
nek érdekében biztosítják a megfelelő időt, helyet 
és eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- 
és ismeretszerzésre. Séták, kirándulások, az udvari 
tevékenység közben megfigyelik a természetes 
környezet változásait, az időjárás hatásait a nö-
vényekre, állatokra. Az összegyűjtött terméseket, 
magokat, leveleket felhasználják a gyermekek 
számára szervezett tevékenységeikhez. Elláto-
gatnak a közeli kiskertekbe, piacra, a megvásárolt 
gyümölcsökből, zöldségekből salátákat, kom-
pótot, befőtteket, savanyúságot 
készítenek.

Csoportjaikban természet-illetve 
élősarkot alakítottak ki. A gyerekek 
így megismerkedhetnek a magvak 
csíráztatásával, növények hajta-
tásával. Kísérleteket is végeznek, 
hogy milyen hatása van a növé-
nyekre a különböző környezeti té-
nyezőknek. Folyosóikon interaktív 
fal teszi lehetővé, hogy a gyerekek 
közelebbről is megtapasztalják a 
természetes környezet tárgyait, 
eszközeit. 

Magaságyások kialakításával 
lehetővé teszik, hogy a gyerekek 
megismerjék a növények ültetését, 
fejlődését, gondozását, ezekhez 
gyermekméretű kerti szerszámo-
kat biztosítunk. 

Az állatok védelmét, megóvását is fontosnak 
tartják, ezért az Állatok Világnapja alkalmából „ki-
sállat bemutatót” szerveznek, amikor a gyerekek 
testközelből ismerkedhetnek meg az otthonokban 
tartható állatokkal. Az óvoda udvarán madáre-
tetőket, madárodúkat, madáritatókat helyeznek 
ki. 2022-ben ennek eredményeként az Állatbarát 
óvoda címet is elnyerték.

Az Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájában 
is elsődleges feladatuknak tartják a környezet-
tudatos magatartás és attitűdök elsajátítását. A 
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” alap-
elvek mentén a gyermekekkel megismertetik azon 
értékeket, amivel szebbé és élhetőbbé tehetik a 
környezetüket, akár otthon, akár közösségben. 

„GYERMEKI LÉT,  
GYERMEKI SORSOK” PÁLYÁZAT

Az Érdi Kincses Óvoda e-mailben kapott pályázati 
felhívást a Korczak Tisztelőinek Baráti Körétől. 
2022-ben a társaság Janusz Korczakra emlékezett, 
ezért a gyermekvédelem nagy alakjának halála 
80. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett 
óvodás, általános iskolás, középiskolás gyermekek, 
gyermekvédelmi gondozásban élők, azok nevelői, 
tanárai, és egyéb a gyermekvédelemmel valami-

lyen kapcsolatban állók számára.  
A pályázaton összességében 8 

gyermekrajztablóval, 3 mesével és 
egy esettanulmánnyal vettek részt. 
Legnagyobb örömükre a zsűri Janus 
Korczak emlékplakettel, elismerő 
oklevéllel, tagóvodánként egy-egy 
több kötetből álló Janus Korczak 
szakkönyvcsomaggal, és megle-
petésajándékkal értékelte mun-
kánkat. A pályázati anyag az Érdi 
Kincses Óvoda és tagóvodáiba járó 
mintegy 50 gyermek bevonásával, a 
tagóvoda vezetők, a pedagógusok, 
a Gyermekvédelmi Munkaközösség 
vezetője és tagjai, az intézmény 
óvodai-iskolai szociális segítője 
szakmai és szakmaközi együttmű-
ködésével készült. 

ZÖLD SZIGET A KINCSES ÓVODA
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Szavazzon Érd legjeire!
Hamarosan kiderül, kié a legszerethetőbb vállalkozás, hol vásárolunk a legszívesebben és me-
lyik új építésű ház a legszebb a városban.

Az Érdi Kincses Óvoda 2022 novemberében három elismerésben 
részesült: székhelye (Edit utca 3.) és ófalusi tagóvodája elnyerte 
a Zöld Óvoda címet. Emellett sikert arattak egy gyermekvédelmi 
pályázaton is. 
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Elindult a karácsonyfajárat
Hat szombaton érkeznek a fenyőfákért az ÉTH begyűjtő járatai: január 14-én 
és 28-án, február 11-én és 25-én, valamint március 11-én és 25-én. A fákat 
reggel hétre helyezzük ki.

A másfél méternél nagyobb fenyőket félbevágva tegyük le. Legallyazni 
nem kell, de a szaloncukorpapírt, színes szálakat, csillagszórókat távolítsuk el, 
ugyanis a fák nem az égetőbe, hanem a komposztálótelepre kerülnek – tudtuk 
meg Csadóné Bencze Györgyitől, az ÉTH ügyfélszolgálatának munkatársától.

Fenyőn kívül más biohulladékot ne helyezzünk ki a fenti szombatokon, a 
zöldjáratok ugyanis csak áprilisban indulnak majd.

Továbbra is nyitva maradhat 
az Érd Aréna uszodája 
„Újabb 40 millió forintos rezsitámogatást kapott városunk a sportállam-
titkárságtól a következő negyedév többletköltségeinek támogatására. 
Megérte tárgyalni, így át tudjuk vészelni a teljes fűtési szezont, és ben-
ne maradtunk abban a viszonylag szűk körben, ahol nem kellett minden 
uszodát bezárni. Köszönöm Schmidt Ádám államtitkárnak és kollégái-
nak! Hajrá, Érd!” – írja közösségi oldalán a polgármester.

Az uszoda működtetésére a tavalyi utolsó negyedévre 42 milliót 
kapott a város a sportállamtitkárságtól, ezért maradhatott nyitva télen 
a létesítmény, ellentétben a Gárdonyi uszodával.

Érdnek január elején 265,5 millió forintos támogatást ítélt meg a 
kormány, annak érdekében, hogy az energiaár-emelések mellett is fenn 
tudja tartani legfontosabb közszolgáltatásait.

A polgármester akkor úgy nyilatkozott: ez a 265 millió a jelenlegi 
számításaik szerint kevés a boldogsághoz, valószínűleg ebben az évben 
szükség lesz még hasonló dózisokra ahhoz, hogy a 2023-as évet átvé-
szelje a város.

Novemberben az Életfa Egyesü-
letnek gyűlt össze 850 ezer forint, 
amely sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztését támogatja 
a pénzből. Decemberben pedig a 
Gyermekmosoly Alapítványnak jött 
össze 150 ezer forint, ezt azt óvodás 
és bölcsődés gyermekek fejlesztésé-
re fordítják.

A Civil licit Érd csoport eredetileg 
a koronavírus-járvány elleni védeke-
zés segítésére jött létre három évvel 
ezelőtt.

„Minden évre úgy készülünk, 
hogy talán az lesz az utolsó, amikor 
még szükség van a segítségünk-
re, de aztán minden év tartogat 
számunkra új kihívást – mondta el 

az ÉrdMostnak Martin Norbert, az 
érdi csoport társalapítója. – 2022-
ben a háború és a gazdasági válság 
nehezítette a gyűjtéseket. Igencsak 
megcsappant az adakozási kedv, de 
azért az év folyamán érdi, illetve Érd 
környéki felajánlásokból több mint 2 
millió forintot sikerült összegyűjteni. 
Ezekből 8 érdi vagy Érdhez kötődő 
szervezet céljait segítettük.”

A licit úgy működik, hogy a cso-
portban bárki árverésre bocsáthat 
– az adminisztrátorok jóváhagyá-
sát követően – általa tulajdonolt 
terméket vagy szolgáltatást, 
amivel a befolyó összeget az adott 
hónap kiválasztott szervezetének 
támogatására ajánlja föl. Az egyik 

legeredményesebb hónap 2021 
decembere volt, amikor 1,5 millió 
forintot sikerült gyűjteni az Életfa 
Egyesületnek.

2022 tavaszán a 2030 Egyesület-
nek gyűjtöttek az ukrajnai mene-
kültek támogatására, 
illetve az ÉrdKörbe 
20. születésnapi teke-
résének szervezését 
segítették.

Mivel egy elszegé-
nyedő társadalomban 
nehezebben gyűlnek 
az adományok, 
gondolkodnak azon 
is, hogy változtatnak 
az „egy hónap egy szervezet” felál-
láson, tette hozzá Martin Norbert. 
Ez a rendszer azért alakult ki, mert 
vannak olyan szervezetek, amelyek 
egy-egy programjukhoz gyűjtenek 

támogatást, amik bizonyos idősza-
kokhoz köthetőek, ilyen például 
a Szikra, amelynek a nyári autista 
tábor előtt jól jön némi segítség.

De vannak más visszatérő 
kedvezményezettek is, mint pél-

dául a Babagenetika 
Alapítvány, az Életfa, 
a Szikra, a Szivárvány 
ovi alapítványa, a 
Gyermekmosoly 
Alapítvány, vagy az 
ÉrdKörbe. Fölmerült 
a szervezőkben, hogy 
eredményesebben 
lehetne mozgósítani 
az adományozókat, 

ha nem lennének „tematikus” meg-
kötések, de ez még megbeszélés 
tárgya. Az biztos, hogy februártól 
folytatják.

erdmost.hu

Még mindig kell a civil támogatás
Egymillió forintot gyűjtött novemberben és 
decemberben a Civil licit érdi csoportja.



Saját bőrükön érezhetik az emberek a 40 %-os 
élelmiszerinflációt, és még mindig a Fidesz a 
legnépszerűbb párt. Miért?

A kormány minden nehézség okát külső 
tényezőkben keresi és a brüsszeli szankciókkal 
magyaráza, pedig azok az elhibázott gazda-
ságpolitikájának következményei. Valójában 
az élelmiszer-infláció két döntő oka a forint 
gyengülése és az árbevé-
tel-arányos kiskereskedel-
mi adók 4,1%-ra emelése, 
valamint a kiskereskedelmi 
pótadó. Ezek az adók bur-
kolt áfaemelést jelentenek, 
mert ugyanúgy a termék 
árára vetítendők, mint az 
áfa. Tehát nem 27% az áfa, 
hanem 31%. Ezért Magyar-
országon a legdrágább az 
üzemanyag a térségben.  A 
kormány − hatásos kommunikációs trükkel 
és óriási média túlsúlyával − az árakra rakódó 
terheket „extraprofitadónak” nevezi, pedig 
azok néhány kivételtől eltekintve a lakosság 
által megfizetett fogyasztási adók. 

Mit gondoljunk az ársapkákról? Vannak, 

akik ezekkel magyarázzák az inflációt, mások 
ezekkel akarják letörni.

Az ársapkákat a kormány a választások meg-
nyerése érdekében vezette be. Az élelmiszer 
ársapkáknak semmi közük az inflációhoz. Nem 
igaz, amit a kormány állít, hogy ezek csökkentik 
az inflációt, hiszen a kereskedő beszedi más 
termékeken a veszteségét. De nem is növelik 

az inflációt, hiszen az ársapkás, meg a nem 
ársapkás árak kiegyenlítik egymást. Ha a nyolc 
termék hatósági ára növelné az inflációt, akkor 
be kellene tiltani az élelmiszerek leárazását, 
hiszen az áruházláncok minden héten több 
tucat terméket áraznak le. A néhány alapvető 

élelmiszer ársapkája viszont hatással van a 
társadalom legszegényebb rétegének életmi-
nőségére, akiknek nem mindegy, hogy a liszt 
250 vagy 450 Ft. Több, mint egymillió embernek 
kevesebb a nyugdíja 160 ezer forintnál, és sok 
aktív kereső jövedelmét is felemészti az infláció. 
Mivel a kormány másképpen nem segít rajtuk, 
szerintem további néhány alapvető élelmiszer 

árát kellene rögzíteni.
A kormány gazdaságpo-

litikáját Matolcsy György 
is kritizálta, a kormány 
pedig a jegybankra hárítja 
a felelősséget. Melyik 
követett el hibát?

Mindkettő. A jegybank 
azzal, hogy korábban 
döntötte az olcsó pénzt 
a gazdaságba, és későn 
emelte az alapkamatot. 

A kormány pedig azzal, hogy a választások 
előtt messze a lehetőségeken túl költekezett. 
A hiányt most a fogyasztást terhelő adóemelé-
sekkel szedi vissza. 

Ha nem vetné ki ezeket a különadókat, csőd-
be menne az ország?
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A kormány okozta a problémát, 
oldja is meg!

Nincs gazdasági válság, 
infláció van, állítják kor-
mánytól független közgaz-
dászok. Persze az is bőven 
elég nekünk, kérdés, hogy 
miért éppen Magyarorszá-
gon a legsúlyosabb, miért 
nálunk drágulnak kiugró 
mértékben az élelmisze-
rek? A kormány nem bíbe-
lődik árnyalt magyaráza-
tokkal: háború, Brüsszel. 
Miklós László közgazdász, 
energetikai szakember 
szerint azonban az infláció-
nak csak egy része magya-
rázható a világgazdasági 
folyamatokkal. 

Most az a komoly veszély, hogy  
az uniós pénzek beérkezésének elhú-
zódása miatt romlani fog a pénzpiac 

megítélése a magyar gazdaság középtávú 
lehetőségeit illetően.
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Igen, de tehetne helyette mást. Nem a 
lakosságot kellene terhelni az inflációt növe-
lő fogyasztási adók emelésével. Nem lenne 
inflációfelhajtó hatása annak, ha a 9 %-os vállalati 
jövedelemadót felemelné a személyi jövedelem-
adó szintjére, vagyis 15 %-ra.

Akkor kivonulnának a multinacionális cégek 
Magyarországról?

Nem. A társasági adó − Írország kivételé-
vel − minden európai országban több 15 %-nál, 
Németországban 20-, Franciaországban 30-nál 
is több. Amikor egy vállalkozás valahol letelepül, 
nem a nyereségadó mértékét mérlegeli elsősor-
ban, hanem azt, van-e képzett munkaerő, jó-e 
az infrastruktúra, kiszámíthatóak-e a gazdasági 
viszonyok.

Mit tehetne még a kormány bevételei növelé-
séért?

Megadóztathatná a valóban extraprofitot 
realizált NER-oligarchákat és a kaszinót üzemel-
tető vállalatokat. Utóbbit még csak pénztárgép 
használatára sem kötelezi az állam.

Miért az a legfontosabb, hogy a multina-
cionális cégeknek kedvezzen a kormány, bár 
ennek az ellenkezőjét hangoztatja?

Egy kis nyitott gazdaság csak a világgazda-
ságba integráltan tud normálisan működni. Az 
integrációt a multinacionális cégek tudják bizto-
sítani, amelyek sok hazai beszállítót is képesek 
becsatornázni globális hálózatukba. Csak az a 
kérdés, hogy olyan iparágak jönnek ide, amelyek 
magas hozzáadott értékű technológiát hoznak 
és szakképzett munkaerőt igényelnek, vagy 
olyanok, amelyeknek megfelel az olcsó, képzet-
len betanított munkás is.

A forint árfolyamgyengülésének mennyi 
köze van a globális gazdaság változásához?

A devizaárfolyamban kifejeződik az is, hogy a 
külföldi pénzvilág hogyan ítéli meg az adott gaz-
daság teljesítményét és jövőjét. Az igazi veszélyt 
a következő időszakban az jelenti, hogy hiába 
emelte a jegybank az alapkamatot, ez a pénzvilág 
megítélésén nem fog javítani. Például azért sem, 
mert az EU-val nem sikerült jól megegyezni.

A kormány szerint igen.
De nem. Most az a komoly veszély, hogy az 

uniós pénzek beérkezésének elhúzódása miatt 
romlani fog a pénzpiac megítélése a magyar 
gazdaság középtávú lehetőségeit illetően, ez 
pedig újabb forintgyengülést idézhet elő.

Milyen intézkedéseket kellene hoznia a kor-
mánynak az infláció megfékezésére?

Az inflációt csak a klasszikus módszerekkel 
lehet megfékezni. Eddig működött a fogyasztási 
adók növelése, de ha tartósan beragad a magas 
infláció, az öngerjesztővé válik. Beindít egy ár-
bér spirált, és az emberek egyre dühödtebben 
fogják követelni a magasabb bért. A magas inflá-
ció azért is nagy baj, mert lélektanilag további 
árfelhajtó hatása van: a vállalkozások felüláraz-
nak, mert félnek, hogy romlik a jövedelmezősé-
gük. Ezt csak az tudja mérsékelni, ha olyan kevés 
a jövedelem, hogy az emberek alig vásárolnak. 
Nem szívesen adnék én most tanácsokat. A 
kormány okozta a problémát, oldja is meg!

Mihalicz Csilla

Gyászomban zavart meg a felpúpozott 
hátizsákú lány egyik InterCity járatunkon. És 
mivel háttal ültem, majd’hogy a szemüvegem 
is elsodorta volna, ha röptében el nem kapom. 
(Hiába, a reflexeim még a régiek.) 

„Sorry” – mosolyogott rám, – és félmozdu-
latától szemközt ülő útitársam volt kénytelen 
védekező állásba helyezkedni. Végül szerencsé-
sen leemelte roppant hátizsákját, ám nem állt 
szándékában felemelni azt a csomagtartóba. 

MINDENNAPI 

BOSSZÚSÁGAINK

Bizonyára nehéz lehetett, így maga mellé he-
lyezte, hadd kerülgessék azt útitársai. 

Aztán Kelenföldtől Sárbogárdon át Szek-
szárdig maradt időm elhunyt osztálytársam 
szomorú halálán keseregni. Ha jól emlékszem, 
elhunyt osztálytársam, Gyuszi tán negyedik volt 
a tornasorban, magam pedig az ötödik. Hiába, 
gyarló az ember, önkéntelen az is eszembe 
ötlik, netán most én következtem a halálso-
ron? Aztán szál fehér rózsa a ravatalozóra, 

majd az iszonyú dübörgés elhunyt osztálytár-
sam koporsóján…      A temetés után – mivel 
útitársam is akadt hazafelé – megosztottam 
vele vélekedésem a hátizsákosokról, és együtt 
figyeltük, hogy és miként viselkednek az úton. 
(Talán ezzel próbáltuk elhessegetni gyászos 
gondolatainkat.) 

Akadt bőven hátizsákos, különösképp azért, 
mert éppen hétvége volt. Kétféle típust sikerült 
megkülönböztetnünk. Egyiket lefittyenőnek 
neveztük, legtöbbjük diák volt, ők kevésbé 
veszélyeztetik útitársaikat. A másikat agresszív-
nek neveztük, akik nem törődnek azzal, hogy 
őket kell kerülgetni vonaton, buszon vagy met-
róban, és összeütközés esetén gyakorta csak 
annyit mondanak, (legtöbbjük mosolyogva): 
„Sorry”. Felvetődik a kérdés, vajon a hátizsák-
kal közlekedők otthon is így cselekednek? Bár 
jártam már labancföldtől teutonföldön át a 
ködös Albionig, de ott és akkor más keltette fel 
figyelmem, kevésbé a hátizsákosok.

Akad persze bőven honi hátizsákos turista is. 
Őket akár anyanyelvükön is fel lehetne szólíta-
ni, hogy lennének szívesek levenni és kézben 
tartani batyujukat a tömegszállítási járműve-
ken. Ha lehetséges, anyázás nélkül.

Metró-, villamos-, busz- és vasútállomásokon 
táblákat kellene elhelyezni ezzel a szöveggel: 
„Kérjük utasainkat, a tömegszállítási járműve-
ken szíveskedjenek hátizsákjaikat levenni és 
kézben tartani!”

Persze, ha már beléptünk az EU-ba, ugyanezt 
a szöveget angolul is ki kellene írni. És – bár 
kezdetben nehéz lesz – felelősségre vonni is 
szükséges lenne a szabálysértőket. Ha pedig a 
tagországok lakosai erről eddig még mit sem 
tudnak, kezdeményezésünk lehet akár hunga-
ricum is. 

JOS  

Lehetne ez hungaricum is
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A német-történelem szakos 
Böhm Alexandra megjárta Afri-
kát, a Bamako Rally után pedig 
elidőzött Sierra Leonéban.

Böhm Alexandra régi vágya vált valóra 2022 
őszén, amikor három sráchoz (a szintén érdi Ba-
kos Dávidhoz, valamint Halászi Zoltánhoz és Sós 
Attilához) csatlakozva részt vett a Bamako Raly-
ly-n. Október 21-én indult a futam, ők tizenkilenc 
napra rá érkeztek Sierra Leonéba, Freetownba, 
ahol még eltöltöttek pár napot, majd kölcsönau-
tóval nekivágtak a visszaútnak.

Egy ilyens útról nincs, aki ne hozna valamilyen 
vásárfiát. Alexandra olyan tárgyakkal tért haza, 
amelyek egyrészt felidézik Afrikát, másrészt 
itthon is használhatja őket. 

„Ez egy tajine (tazsin), egy különleges marok-
kói agyagedény, amiben húsokat párolnak. A 
marhát aszalt szilvával, mandulával sütik össze, 
a csirkét cirommal, olajbogyóval, a birkát fahéj-
jal, kurkumával. Sok zöldséget tesznek mellé, 
és nyílt tűzön sütik, így az ízek összeérnek, és 
nagyon különleges lesz az étel” – mesélte Ale-
xandra, aki a piaci ár töredékéért, egy étterem-
ben vette meg a maga tajine-ját.

Az út során megkóstolta a helyi jellegzetessé-
geket, és szívesen látogatta a piacokat is: „Bár 
nem tudok franciául, kézzel-lábbal megértettük 
egymást, és mivel a helyieknek érdekük volt, 
hogy üzletet kössenek, törekedtek a megértés-
re”.

Sierra Leonéban ugyan elkapta őket a 
gyomorrontás – a palackozott vízzel lehetett a 
gond –, komolyabb problémájuk azonban nem 
akadt, noha ezek a piacok nyugati mércével nem 

igazán nevezhetők higiénikusnak. De az ételek, 
azok annál finomabbak! Alexandra evett halle-
vest, ami szárított halból és patakvízből készült, 
nyárson sült húsokat, teve steaket és egyéb 
ínyencségeket, amiket a helyiek fogyasztanak.

Fegyverropogás az éjszakában

Sierra Leonéban, a rally végállomásánál, az 
elvileg zárt táborban ellopták a kis magyar csa-
pat székeit, főzőedényeit, míg pár percig távol 
voltak a bivakuktól.

„Tudtuk, hogy nem vihetett ki semmit a tolvaj, 
meg is találtuk a holmit az egyik árus kocsija 
alatt. A katonák kikergették az illetéktelen 
betolakodókat a táborból, de éjszaka megismét-

lődött a dolog, csak éppen más csapatok voltak 
a kárvallottak. Hajnali kettőkor arra ébredtünk, 
hogy nem messze tőlünk lövöldöznek, dulakod-
nak. Ez volt a legveszélyesebb helyzet az úton. 
Egyébként annyi csodás élményünk volt, hogy 
azok hamar feledtették a rosszat” – mesélte az 
érdi tanárnő.

Katonai túlkapásokkal ők nem találkoztak 
Sierra Leonéban, de mások igen:

„Nekünk szerencsénk volt, de több csapatot 
megbüntettek a rendőrök, vagy a határokon 
kértek kenőpénzt az átjutásért cserébe. A 
visszaúton a kölcsönautóval minket is megbün-
tettek, mert a forgalmi a tulajdonos zsebében 
maradt, és hazarepült vele Magyarországra. Így 
a közel 10 ezer kilométert forgalmi nélkül tettük 
meg. Még szerencse, hogy ezekben az orszá-
gokban néhány pecséttel és egy kis kenőpénzzel 
mindent el lehet intézni.”

Mélypont

A rally alatt általában őrzött bivakokban, kem-
pingekben sátoroztak a versenyzők, de Alexand-
ráék a visszaúton hotelekben is foglaltak szobát. 
Senki ne a Hiltont képzelje maga elé.

„Most is elborzadok, ahogy visszaemlékszem: 
az egyik hotelszoba tele volt szúnyoggal, gon-
doltam, befújom Chemotox-szal.  A szúnyogokat 
ugyan nem pusztította el, az ágy alól előbújó, 
tucatnyi fekete, keményhátú bogarat azonban 
igen, amelyek éjjel, a fürdőbe menet roppantak 
szét a papucsom alatt. Ez volt a mélypont, ami a 
szállásokat illeti.”

Annál szebbek voltak sivatagi éjszakák a 
homokdűnék között. És az is, amikor Guineában 
egy vízesés mellett szálltak meg, ott fürödtek 

Egy érdi  
tanárnő
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afrikai  
kalandjai
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reggel-este, csodálták a napfelkeltét, és az 
ugrándozó majmokat.

Ahol a golyóstoll luxuscikk

A Gyermekétkeztetési Alapítvány, illetve 
munkahelye, a VMG gyűjtőakciójának jóvoltá-
ból Alexandra és társai adományokat is vittek 
magukkal.

„Szervezett formában próbáltuk átadni 
ajándékainkat Sierra Leonéban, Szenegálban, 
Guineában, Marokkó egyes részein. A legna-
gyobb szegénység Mauritániában volt, ezt 
szavakkal leírni nem tudom. Főleg iskolákban 
jártunk, illetve árva gyerekeknek adományoz-
tunk. Volt, hogy útközben, az autóból kinyúlva 
odaadtunk egy plüssállatot egy kicsinyét cipelő 
édesanyának, vagy tollat az iskolatáskával 
bandukoló kisgyereknek. Nekik az írószerek is 
luxuscikknek számítanak. A rendőrök is tollat 
kaptak ajándékba. Alexandrát – maga is tanár 
lévén – mélyen megérintette, hogy a gyerekek a 
rossz körülmények ellenére is fegyelmezetten, 
szerényen viselkedtek.

„Előfordult, hogy a fiatal lányok kérték, hogy 
velem fotózkodhassanak, nagyon nagy szónak 
számított nekik, hogy európai nővel szerepel-
hetnek egy képen”.

Ez nem az az utazás, ahonnan hűtőmágne-
sekkel tér haza a turista. Szandra családjának 
hozott focimezt, ukulelét, kézzel készített ba-
bát, és bozótvágó kést az esőerdőből. Vásárolt 
magának olyan ruhát, amit a helyiek hordanak, 
és egy szépséges teáskészletet is. 

Marokkóból argánmagot hozott, hogy 

megmutassa a tanítványainak, hogy készül az 
argánolaj.

Persze nem a tárgyak, hanem az élmények 
azok, amelyek igazán megmaradnak. Na és a 
barátság, hiszen a négy útitárs azóta is tartja 
egymással a kapcsolatot.

Ádám Katalin

Köszönjük, Mozart!
Ha a világ legnagyobb élő karmestereinek 
egyike ad koncertet a Müpában, arról még 
az Érdi Újságnak is hírt kell adnia. Már csak 
azért is, hogy ezzel demonstráljam, milyen 
szerencsés helyzetben vagyunk az agg-
lomerációban. Ugyanis a kultúra fellegvára 
tömegközlekedéssel és autóval is Érdről a 
legkönnyebben elérhető. És bár ez nem a 
reklám helye, de mindenkit bíztatnék, hogy 
éljen a lehetőséggel és látogasson komoly-
zenei koncerteket. A legjobb tudatmódosí-
tó. Pláne, ha olyan kaliberű figura vezényel, 
mint John Eliot Gardiner, aki a historikus 
előadásmód egyik legnagyobb hatású apos-
tola. Ami azt jelenti, hogy saját alapítású 
zenekarával, az Angol Barokk Szólistákkal 
1978 óta kizárólag korhű hangszereken ját-
szanak. Persze hiú ábránd lenne azt képzel-
ni, hogy az eredeti hangszereken megszó-
laltatott Mozart mű valóban úgy szól, ahogy 
azt maga a komponista megálmodta. Az 
eredeti hangszereken (vagy kópiákon) előa-
dott régizenék paradox módon nem minket 
vittek közelebb a korábbi századokhoz, 
hanem újfajta, szokatlan hangzásukkal pont 
a korábbi századok zenéit tették kortárs 

művekké Monteverditől Bachon keresztül 
Beethovenig. 

Az első félidőben Haydn úgynevezett 
párizsi szimfóniái közül hallhattuk az Esz-dúrt 
(Hob. I:84). Közhely, miszerint ahogy a kar-
mesterek öregszenek, úgy lassul kezük alatt 
a tempó. Ez alól Gardiner abszolút kivétel. 

Mindig is kézjegyének számított a gyors 
ritmus és a táncos karakter kidomborítása, 
ami most, 80 évesen nemhogy megkopott, 
hanem markánsabbá, rockosabbá vált. A 21 
sorban ülve a zenekari hangzás a kelleténél 
egy árnyalattal halkabbnak tűnt, ugyanakkor 
a pianók gyönyörűen érvényesültek.

Haydn még Gardinerék pazar tolmácsolásá-
ban is unalmasabbnak és szürkébbnek hatott 
Mozart mélyebb, emberibb, színesebb, vagá-
nyabb, érzelmileg tágabb horizontot bejáró 
zenéje mellett. A hegedűre és brácsára írott 
Esz-dúr sinfonia concertante (K. 364) előadá-
sában ez a mostani biztos, hogy határkőnek 
számít. A szólókat olyan nagy formátumú 
előadok prezentálták, mint Isabelle Faust 
(hegedű) és Antoine Tamestit (brácsa). A má-
sodik, lassú tétel ringatózó-fájdalmas zenéje 
könnyeket csalt a szemembe, ami azért az 
elmúlt harminc év komolyzenei koncertjein 
eddig keveseknek sikerült. 

A második félidőben a Linzi szimfóniát 
prezentálták Gardinerék, amit Mozart Johann 
Thun-Hohenstein gróf vendégeként négy nap 
alatt vetett papírra Linzben. Mozart egész 
életszeretetét belesűrítette ebbe a szimfóni-
ába, amiből – Gardinernek és csapatának hála 
– 240 év után is erőt meríthetünk. Érden is. 

Kling József

FO
TÓ

: N
A

G
Y

 A
TT

IL
A

 / 
M

Ü
P

A
 



Érd büszkesége még a koronavírus járvány 
miatt 2020-ról 2021-re halasztott tokiói para-
limpiai játékokon sérült meg. Súlyos kéz- és 
könyöksérülése közel egy esztendőnyi kiha-
gyásra kényszerítette. „Az orvos még júliusban 
jelezte, hogy valószínűleg már soha nem lesz 
százszázalékos a kezem. Próbáltunk mindent 
megtenni, hogy mielőbb visszatérhessek. Volt 
rajta gipsz, kaptam gyulladáscsökkentőt, jár-
tam fizioterápiára és masszőrhöz is” — árulta 
el a Törekvés SE sportolója.

Krajnyák Zsuzsi szeptemberben sikeresen 
visszatért a pástra: az olaszországi Pisában 
rendeztek világkupa-viadalt, amelyen ismét 
harcba szállt. „Mondhatom, hogy nagyon jól 
sikerült a verseny, hiszen megnyertem a tornát 
tőr egyéniben, csapattal pedig ezüstérmesek 
lettünk. Ugyan a paralimpiai kvalifikációba ez 
még nem számított bele, de ranglista pontokat 
itt is lehetett gyűjteni. Az én lelkemnek óriási 

megnyugvást adott ez a siker. Egyrészt 
azért, hogy van még keresnivalóm a legma-
gasabb szinten, másrészt pedig azért, 
hogy fel tudtam állni ebből a hosszú sérü-
lésből” — értékelt az érdi kiválóság.

Másfél hónappal később a hivatalos 
selejtezősorozat is megkezdődött 
Krajnyák számára. A 2024. évi párizsi 
paralimpiára először a hazai rendezé-
sű, egri világkupán lehetett pontokat 
szerezni, ahol a legjobb eredményt 
tőr csapatversenyben érte el egy 
aranyérem formájában. „Mindkét 
egyéni számban szerettem volna érmet 
nyerni. Viszont ahogy Pisában kimagaslóan 
kezdtem, úgy most épp az ellenkezője valósult 
meg. Nyögvenyelősen alakult az egyéni na-
pom, érem nélkül. De túltettem magam rajta 
és a csapatverseny kárpótolt érte. A döntőben 
már ismét nagyon jól vívtam, és meg is tudtuk 

nyerni a világkupát” — avatott be a részle-
tekbe a vívó. A novemberi, szezonnyitó egri 
világkupa után újabb kiemelt megmérettetés 
várt decemberben Krajnyák Zsuzsannára, 
hiszen a lengyel fővárosban, Varsóban rendez-
ték a sportág Európa-bajnokságát. „Eléggé 
megviselt, hogy a pisai jó szereplést követően 
Egerben nem tudtam egyéni érmet szerezni. A 
fejemben rendet kellett tenni és azt mondtam, 
hogy egy aranyérem után nem lehet tizediknek 
lenni és ezért az Eb-re már tüzes oroszlánként 
érkeztem, hogy bebizonyítsam, képes vagyok 
az újabb dobogós helyezésre. Titkon a husza-
dik Eb-aranyamat szerettem volna megnyerni, 
ami ugyan nem sikerült, de a tőr bronzérem 
összejött és a kezdeti, pici szomorúság után es-
tére már boldog voltam” — mesélte a magyar 
válogatott kerekesszékes vívó. Krajnyák Zsuzsi 
végül három éremmel zárta a kontinenstornát, 
miután tőrben harmadik, párbajtőrben máso-
dik helyen végzett a magyar csapat tagjaként.

Az Eb után a pályán kívül is volt jelenése Kraj-
nyáknak, ugyanis 2023 elején, a budapesti Ope-
raházban rendezett M4 Sport - Év Sportolója 
Gálán az év fogyatékos csapata díjat vehette át 
Hajmási Éva, Madarászné dr. Mező Boglárka, 
Veres Amarilla és Nádasdy Anna társaságában. 
„Konkrétan elállt a szavunk és azt a boldogsá-
got, amit akkor éreztünk, még most is nehéz 
szavakba önteni” — mesélte a díjazott, aki már 
egyéniben és csapatban is részesült korábban 
hasonló elismerésben.

A 44 esztendős sportolónő 2023-ban sem 
lassít, hiszen célja a 2024. évi párizsi ötkarikás 
játékok után rendezendő paralimpián való 
részvétel. Ennek érdekében a hónap második 
hetében már az Amerikai Egyesült Államokban 
vív újabb sikerekért.

Pecsuvácz Péter(1
5/

20
22

)
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EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT  
AZ ÉRDI PARALIMPIKON 

A paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világ-, Európa- és magyar bajnok érdi ke-
rekesszékes vívót a két világkupán és egy kontinenstornán szerzett érmek 
után, 2023. januárjában az M4 Sport Év Sportolója Gálán is díjazták.
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Már nem Horváth Roland a női 
kézilabda NB I-ben szereplő Érd 
vezetőedzője. Az egy győze-
lemmel és kilenc vereséggel, 
mindössze két ponttal a tabella 
utolsó helyén álló együttes 
január 11-én este vereséget szen-
vedett a Budaörstől. A találkozó 
után a szakember felajánlotta 
lemondását, amit a klub veze-
tősége elfogadott. Átmenetileg 
Maurer Szandra, az NB II-es/U22-
es csapat vezetőedzője irányítja 
a felnőtt gárdát.

A klub hivatalos közleménye:
„Tájékoztatjuk szurkolóinkat, 

hogy tegnap, NB I-es csapatunk 
vezetőedzője, Horváth Roland 
felajánlotta a lemondását, 
amelyet klubunk vezetősége 
elfogadott, így a szakember közös megegye-
zéssel távozik Érdről. A csapat edzői feladatait 
Maurer Szandra veszi át az új vezetőedző 

csatlakozásáig. Klubunk ezúton is köszönetet 
mond Horváth Rolandnak, a nálunk eltöltött 
időszak alatt elvégzett vezetőedzői munká-

jáért, és további sok sikert kívá-
nunk a szakmai karrierjéhez!”

A távozó vezetőedző is 
reagált megkeresésünkre. 
Horváth Roland, aki három éve 
érkezett Érdre és két szezonban 
is kiharcolta a bennmaradást az 
NB I-ben, az alábbi nyilatkozatot 
adta nekünk:

„Az eddigi pályafutásom során 
mindig sikerült benntartanom 
hasonló helyzetben lévő csapa-
tokat az élvonalban, de most 
úgy éreztem, hogy szükség lehet 
a személyi változtatásra a cél 
elérése érdekében. Azzal, hogy 
távozom és új szakemberrel, új 
impulzussal folytatódik a munka, 
talán eredményesebb tud 
lenni a gárda és el tudja kerülni 

a kiesést. Ezt a lehetőséget mindenképpen 
szerettem volna megadni a lányoknak.”

P. P.

LEMONDOTT HORVÁTH ROLAND,  
AZ ÉRD KÉZILABDACSAPATÁNAK VEZETŐEDZŐJE
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APRÓHIRDETÉS

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

SZOLGÁLTATÁS
VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ GYORSSZOL-
GÁLAT: csap, szifon, wc-tartály, ra-
diátor, elzáró szerelés. Fürdőszobák 
teljeskörű felújítása burkolással.  
Tel.: 06/70 642 75 26 (275/2022)

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

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

EGYÉB
EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLLYEL 
ELTARTÁSI SZERZŐDÉT KÖTNÉK 
ingatlanért cserében, akár lakhatást 
és ellátást is biztosítanék.  
Tel.: 06/30 491 7863 (9/2023)

NAGY TAPASZTALATTAL REN-
DELKEZŐ, FIATAL, ÉRTELMISÉGI 
PÁR életjáradéki szerződést kötne 
egyedülálló, idős személlyel. Méltó, 
megbecsült, nyugodt életet biztosí-
tunk. Te.: 06-70/423-0888 (10/2023)

KŐMŰVES MUNKÁK, BONTÁS, 
KÉZI FÖLDMUNKA, lomtalanítás, 
sitt, szemét elszállítása.  
Tel.: 06/30 689 1363 (7/2023)

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

GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, 
MŰGYŰJTŐNŐ, legmagasabb áron, 
vásárol festményeket, aranyakat, 
drágakövet, ezüst tárgyakat, búto-
rokat, órákat, kristályokat, kardokat, 
papír- és pénzérmét, Herendiket, 
kerámiákat, teljes hagyatékokat, 
gyűjteményeket stb.  
Üzlet telefon: 06/30 400 3645,  
zsolnay08gmail.com (13/2023)

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)

(1
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)

CSÓKÁS VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés

06/30 2411-343
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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

(B/19/2022)



A Szepes Gyula Művelődési Központ „Idősen, aktívan 
Érden”  ingyenes idősügyi programsorozata az alábbi 

eseményekkel várja az érdi 65 év felettieket:

Január 18-án 10 órai kezdettel kerül sor év első senior 
könyvklub összejövetelére a Bajcsy Közösségi 
Színtérben. A kiválasztott kötet Shelby Van Pelt A 
boldogságnak nyolc karja van című könyve.

Január 19-én az Egészségére! előadássorozatunk 
keretében az inkontinenciáról, illetve a nőket érintő 
intim problémákról és azok megelőzéséről hallhat-
nak. 14 órai kezdettel várjuk az érdeklődőket a Bajcsy 
Közösségi Színtérbe (Bajcsy-Zs. út 204-206.).

A Parkvárosi Közösségi Házban (Gépész utca 14.) 3-1-2 
meridiántornával (kedd 8.00 és péntek 14.00), a 
Bajcsy Közösségi Színtérben (Bajcsy-Zsilinszky út 204-
206.) pedig senior gerincjógával (csütörtök 10.00) 
várjuk a mozogni vágyó időseket.

A Demencia Kávézó új időpontban és helyszínen várja 
az érdeklődőket; január 23-án 18 órai kezdettel dr. 
Menyhárt Miklós, a magyar Alzheimer Café hálózat 
alapítója beszél a demenciáról és a magyar Alzheimer 
Cafék történetéről a Parkvárosi Közösségi Házban. Az 
előadásra várjuk a demenciával élők hozzátartozóit 
és az érdeklődőket is. Regisztráció: szucs.agnes@
szepesmk.hu vagy 70-333-1729.

Az időseket érintő megbetegedések egyik legrejtélye-
sebbje az Alzheimer-kór, amely az időskori demencia 
leggyakoribb oka. Ez egy visszafordíthatatlan, az idő 
múlásával egyre súlyosbodó agyi megbetegedés, 
amely során egyre romlik a beteg memóriája és gon-
dolkodási képessége egészen addig, míg a mindenna-
pi élet egyszerű feladatait sem képes már elvégezni. 
A Nemzetközi Alzheimer Társaság adatai szerint 
3 másodpercenként szedi áldozatait a betegség a 
világon, és több mint 50 millió ember él demenciával. 
A trendek alapján ez a szám 2030-ra eléri majd a 82 
milliót, 2050-re pedig a 152 milliót. Magyarországon 
250-300 ezer ember szenved demenciában, melynek 
előfordulási gyakorisága az életkorral nő.

Magyarországon az Alzheimer Cafét 2014-ben dr. 
Menyhárt Miklós indította útjára Győrben, aki egy 
franciaországi kórház Alzheimer Egységének volt 
a főorvosa. Azóta az országban számos városban 
létezik már a demenciával foglalkozó „klub”, ehhez 
csatlakozott tavaly ősszel Érd is, amikor a Szepes 
Gyula Művelődési Központ szervezésében, az 
„Idősen, aktívan Érden” idősügyi program keretében 
az Alzheimer című film vetítésével elindult az érdi 
Demencia Kávézó. 

Az ingyenes programsorozatunk keretében minden 
hónapban más szemszögből közelítjük meg a beteg-
séget, elismert szakemberek nyújtanak segítséget, 
adnak tanácsot a demenciával élőknek, családtagjaik-
nak és az érdeklődőknek a Parkvárosi Közösségi Ház-
ban (Gépész utca 14.). Fontos megemlíteni, hogy az 
előadások után egy kávé, tea mellett lehetőség nyílik 
majd a résztvevőknek a beszélgetésre egymással és 
az előadóval is, hiszen az is cél, hogy a hasonló prob-
lémával küzdők (akár érintettek, akár családtagok) 
segítő közösséget találjanak, ahol megoszthatják 
egymással problémáikat, tapasztalataikat is.

Közkívánatra az eddigi kora délutáni időpont he-
lyett 18 órakor kezdődik a program, hogy az érintett 
családtagok is részt tudjanak venni az előadáson. 
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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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A részvételhez előzetes regisztrációt kérünk a szucs.
agnes@szepesmk.hu címen vagy a 70-333-1729-es tele-
fonszámon. 

A következő két előadás időpontja és témája:
2023. január 23. (hétfő) 18.00 – Beszélgetés a demenciáról 
és a magyar Alzheimer Cafék története (dr. Menyhárt Mik-
lós, a magyarországi Alzheimer Café hálózat alapítója, 
Alzheimer-szakértő)

2023. február 20. (hétfő) 18.00 – Hangulatzavarok és 
jellemzőik időskorban (Tunyi Tünde, MESZK Pszichiátriai 
tagozat vezetője)

Február 3-án folytatódik az Egyházak városunkban 
előadás-sorozat; 14 órai kezdettel a Bajcsy Közösségi 
Színtérben a Jehova Tanúi egyházról hallhatnak.

Január:
Felnőttkönyvtár: Tematikus könyvválogatás: 
Születésnaposok – januári születésű szerzők műveiből

Januártól áprilisig
Felnőttkönyvtár: Posztolj egy Petőfit!  
– versek a könyvtár ablakában
Pilvax életérzés a könyvtárban – fotózkodj Petőfivel

Január 16-tól
Felnőttkönyvtár: Verselő fotók avagy kedvenc versem 
fényképen – kihívás indul! Részletek és tudnivalók a 
könyvtár honlapján

Január 16. 18 óra
Parkvárosi Fiókkönyvtár: Diavetítés

Január 18. 17 óra
Felnőttkönyvtár: Cserni András: A farkasfalka c. kötetének 
bemutatója

Január 23-29.
Felnőttkönyvtár: Petőfi 200 – irodalmi hét meglepetések-
kel, játékokkal

Január 24. 16:00-17:30 óra
Gyermekkönyvtár: Családi délután a télről
Előzetes regisztrációt kérünk!

Január 25. 17 óra
Felnőttkönyvtár: A Magyar Kultúra Napja
Ungvári Zsolt: Petőfi a Pilvaxban c. művét bemutatják  
az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjai

SZEPES GYULA  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT   

2030 Érd, Alsó u. 9.  Tel.: 06-23/365-490 
www.szepesmk.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!

|  2 0 2 3 .  j a n u á r  1 7 . 
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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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