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Kreszprofesszor
Van olyan szabály a KRESZ-ben, hogy 
a biciklis nem tekerhet át a zebrán? 
Ezt a fogós kérdést tettük fel Pető 
Attilának, alias Kreszprofesszornak.

4. OLDAL

Kidőlt fa
Kinek a felelőssége, ha az erdőben 
egy fa rádől egy kirándulóra vagy 
egy futóra? Mészáros Pétert, a Pilis 
Parkerdő Zrt. szóvivőjét kérdeztük. 

Hatodik hullám?
Mi az oka annak, hogy hirtelen itthon 
is megugrott a fertőzöttek száma, 
lesz-e 6. hullám? Rusvai Miklós viroló-
gus válaszolt aggódó kérdéseinkre. 

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

Friss aszfalt
Terítik a friss fekete aszfaltot a Nyírfa utcában, ahol 
jó rég óta várnak arra a lakók, hogy az út teljes hosz-
szában burkolatot kapjon. Csépán István, a kerület 
önkormányzati képviselője is jó ideje rágja a fülem.

CIKKÜNK A 2. OLDALON

Napra Forgó
Hogyan képes egy nonprofit, közhasznú cég a 
hátrányos helyzetű munkavállalókért küzdve talpon 
maradni? Ezt Aranyosi Imre kisebbségi tulajdonos-
ként már bebizonyította. Mostantól azonban már ő 
a Napra Forgó Zrt. egyedüli tulajdonosa. 

PORTRÉNK AZ 5. OLDALON

Facebook helyett 112
Az elmúlt hetekben számos helyi facebook-csoport-
ban jelentek meg bejegyzések arról, hogy minden-
féle gyanús alakok járják az érdi utcákat, akár be 
is törnek. Ennek apropóján kerestük meg Nogula 
Tamás érdi rendőrkapitányt.

CIKKÜNK A 3. OLDALON

Vízválasztóhoz értünk

A városi szolgáltató még hőségriadók 
idején is biztonságosan kiszolgálja Érdet, 
az új lakók folyamatos érkezése azon-
ban idővel túlterhelheti a rendszert. Bár 
lapunk információi szerint hosszú távon 
biztosított a vízellátás városunkban, ma 
már nem tekinthetjük evidensnek, hogy 
ha vizet akarunk inni, lesz is mit tölte-
nünk a pohárba.  CIKKÜNK A 2. OLDALON
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Dolgozik a finisher, teríti a friss 
fekete aszfaltot a Nyírfa utcában, 
ahol jó rég óta várnak arra a la-
kók, hogy az út teljes hosszában 
burkolatot kapjon. Csépán István, 
a kerület önkormányzati képvi-
selője is jó ideje rágja a fülem, 
hogy végezzünk a Nyírfában, 
hát most erre is sor került. Ezzel 
a végéhez közeledik az önkor-
mányzati ciklus második, tavaly 
startolt aszfaltozási programja – 
írta Csőzik László polgármester a 
közösségi oldalán. 

A bejegyzésből, illetve a rövid 
videóbejátszásból megtudtuk 
azt is, hogy a sort a Citromfa 
utca zárja majd, ahol már zajlik 
a gréderezés, jövő héten kap új 
kopóréteget. Illetve ehhez jön 
még az Orvos utca, ahol a köz-
műveket is cserélik a burkolás 
előtt. Ezzel 40 körülire nő a 2019 
óta leaszfaltozott utcák száma. 

Heteken belül eldől majd 
annak a közbeszerzésnek is a 
sorsa, amelyben csaknem 70 
burkolatlan utcát csomagolt 
össze az önkormányzat. A 
sorrendet még nem lehet tudni, 
sok függ attól, milyen árakat 
ajánlanak a cégek. Sajnos nem 
túl rózsásak a kilátások, hiszen 
a háború miatt a bitumen ára az 

egekbe szökött, és semmi nem 
garantálja, hogy csökkenni fog. 
Csak egy biztos, írja a polgár-
mester, hogy az „induló” utca a 
Fraknói lesz, mert ez vitán felül 
Érd legrosszabb állapotú és 
legforgalmasabb utcája. 

A polgármester addig is türel-
met kér, bár tudja, hogy nehéz, 
hiszen nagyon sok még a poros 
út Érden, és rengeteg olyan akad, 
ahonnan a lakók már a rendszer-
váltás előtt is kérték a városveze-
tést – akkor még a tanácselnököt 
–, hogy lépjen az ügyükben. 

Érthetően rengeteg hozzászó-
lás érkezik egy-egy ilyen bejegy-
zés alá. Mindenki azt kérdezi, 
mikor kerül sor az ő utcájára, 
mert már mindenkinek tele van 
a hócipője azzal, hogy évtizedek 
óta nyelik a port, és ezen az 
időleges, murvás ráhordás sem 
segít, hiszen az szintén poros és 
az apró kavicsok több gondot 
okoznak, mint amennyi hasznot 
hoznak.

Még cirka 450 földes utca ta-
lálható Érden, ezek mind aszfalt 
után kiáltanak. A polgármester 
hangsúlyozza, hogy ő minden 
utcát leaszfaltozna, hiszen 
ez kizárólag pénz kérdése. A 
kormány viszont folyamatosan 
és szisztematikusan sanyargatja 
az ellenzéki önkormányzatokat: 
elvette a gépjárműadót, kiesett 
a KKV-k iparűzési adójának 
a fele, és csak egyharmadot 
pótoltak vissza, augusztustól 
a városra engedik az ötszörös 
gáz- és áramszámlát, és még 
sorolhatnánk.

Csőzik László ezzel zárja 
posztját: „Igyekszünk: ameny-
nyi szabad forrásunk van, még 
ezekben a nehéz időkbe is erre 
költjük, mert tudjuk mekkora 
ezen a téren az önkormányzat 
adóssága az érdiek felé.”

k. j.

C I T R O M F A

Ez lesz tehát 
a ciklus 
harmadik 

aszfaltozási program-
ja, ennek részleteivel 
rövidesen jelentke-
zünk, ősszel pedig 
újraindul a munka. 

Megnyitáskor nem zihál a kony-
hai csap, a medence feltöltése 
sem számít még hazárdjátéknak 
Érden; lapunk információi szerint 
hosszú távon biztosított a vízellá-
tás, nagyobb fennakadások a hő-
ségriadók idején sem voltak. Ma 
már azonban nem tekinthetjük 
evidensnek, hogy ha vizet aka-
runk inni, lesz is mit töltenünk a 
pohárba. Solymár és térségének 
közismert vízválsága rámutatott 
arra, hogy a Budapest-környéki 
agglomeráció túlterhelése és a 
víziközmű-hálózatok elhanyagolt-
sága extrém kockázatot jelent a 
perzselő nyarak idején. 

A Pénzcentrum július 7-i cik-
kében egyenesen arról írt, hogy 
az ország felében, kilenc megye 
száz településén fenyeget állan-
dó vízhiány, a listán pedig feltün-
tették Érdet is. Megkérdeztük a 
polgármesteri hivatalt, valóban 

kell-e tartanunk a szolgáltatás 
kimaradásától. 

Kétszer annyi

„Az érdi vízfelhasználás egy át-
lagos nyári napon – amikor a hő-
mérséklet nem megy 28 fok felé 
– 12,5 ezer köbméter. A hőhullá-
mok idején, 37 fokos melegekben 
azonban ez a szám eléri a napi 23 
ezer köbmétert is, vagyis közel a 
dupláját fogyasztjuk az átlagos 
szintnek, egyénenként napi 307 
litert használva el. Tény, hogy a 
megnövekedett fogyasztási igé-
nyek miatt a csúcsidőszakokban 
víznyomáscsökkenés volt egyes 
magasabban fekvő utcákban, de 
az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
(ÉTV) még így is biztosítani tudta 
a jogszabály által előírt minimális, 
1,5 bar nyomást az érdi háztar-
tásokban” – mondta lapunknak 
László Ferenc, a polgármesteri 
hivatal kommunikációs vezetője. 

László elmondása szerint ez 
annak is köszönhető, hogy az 
ÉTV csúcsra járatja szolgáltatá-
sát, és – felkészülve a várható 
kánikulára – még időben bőví-
tették plusz ezer köbméterrel a 
helyi tározókapacitásokat. Ám 
legalább ilyen fontos, hogy a 
részben városi, részben francia 

céges tulajdonban álló közmű-
cég az elmúlt 16 évben komoly 
hálózati fejlesztéseket hajlott 
végre: 2006-ban erős, energiata-
karékos szivattyúkkal bővítették 
a rendszert, két új tárolóme-
dencét alakítottak ki, a Feny-
ves-Parkvárosban víztornyot 
építettek, a Svájci Alap támo-
gatásából pedig 8 kilométernyi, 
nagy átmérőjű csővezetéket 
fektettek le.

Érden egyébként utoljára 2003-
ban állt elő olyan vízhiány, mint 
ami idén Solymárt és térségét 
sújtotta, akkor lajtos kocsival 
szállították a város lakóinak az 
ivóvizet.

Több embert nem bírna el  
a hálózat

A korszerűsített vízhálózat 
azonban teljesítőképességének 
határán működik, amiről nem a 
hőség, sokkal inkább Érd roha-
mosan növekvő lakosságszáma 
tehet. Az érdi önkormányzattól 
úgy tudjuk, idén januárban már 
71 ezer állandó lakosa volt a 
városnak, és további 4300-an 
jelentették be ide tartózkodási 
helyüket – míg 2003-ban még 
„csak” 57 ezren éltek itt. Vagyis, 
az érdiek száma 20 százalék-

kal nőtt az elmúlt 19 évben, és 
egyelőre nem látszik (a főleg 
Budapestről induló) beköltözési 
hullám vége, amit az elmúlt két 
évben a Covid-járványtól való 
félelem is hajtott.

Ha jelenlegi ütemben folyta-
tódik az érdi népesség növe-
kedése, akkor további jelentős 
beruházások nélkül rövid idő 
alatt elfogyhatnak az ÉTV kapaci-
tásai. Csőzik László polgármes-
ter ezért is kérte a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének július 
elején tartott ülésén Lázár János 
építési és beruházási minisz-
tertől: tegyen rendet a főváros 
vonzáskörzetében kialakult épít-
kezési káoszban, adjon eszkö-
zöket a polgármesterek kezébe, 
hogy legalább mederben tudják 
tartani a betelepülést. Az utóbbi 
években ugyanis a kormány 
elvette az önkormányzatoktól az 
összes építéshatósági jogkört. 
Ráadásul a 300 négyzetmé-
ter alatti házak építését még 
engedélyeztetni sem kell, elég 
bejelenteni. Ezzel sok vállalko-
zó visszaél, és a megvásárolt 
telkekre a szabályozást kijátszva 
többlakásos, papíron osztatlan 
közös tulajdonú társasházat húz-
nak fel – a vevők azzal viszont 
nem számolnak, hogy a telekre 

csak egy családnak elegendő 
nyomású víz érkezik majd.

Locsoljunk éjjel,  
gyűjtött esővízzel

Bár a megfelelő mennyiségű és 
minőségű vízellátás nem a lakók 
felelőssége, az érdiek maguk is 
tehetnek vízlábnyomuk csökken-
téséért, a hálózat terheléscsök-
kentéséért. Az érdi vízi közmű 
cég a kertet locsolóknak például 
azt ajánlja, hogy a reggeli és esti 
órák helyett inkább éjszakai vagy 
hajnali időpontra állítsák át az 
automata öntözőrendszereket – 
így nem ugyanabban az idősá-
vokban használják a vízhálózatot, 
mint a tisztálkodó családok; az 
is hatékony, energiatakarékos 
megoldás, ha a kerttulajdonosok 
rendszeresen gyűjtik az esővizet.

A szolgáltató tanácsait hasz-
nosnak tartja a lapunknak 
nyilatkozó Márta József vízügyi 
szakértő is. A legcélszerűbb a 
késő esti vagy éjjeli órákban ön-
tözni, mert így a legkisebb a pá-
rolgási veszteség, és a növények 
is jobban tudják hasznosítani a 
vizet. Ne öntözzük túl a kertet, 
szükségtelen a talaj folyamatos 
nedvesen tartása – mondta Már-
ta, aki arra is rámutatott, hogy 
jó időjárási viszonyok mellett a 
csapadék gyűjtésével akár az 
éves öntözővíz-szükséglet felét 
is kiválthatjuk. Locsoláshoz a 
fúrt kútból származó talajvíz is 
megfelelő alternatívája lehet a 
közműves forrásnak: az öntözés 
szempontjából mindkettő jobb, 
mint a fertőtlenített csapvíz, amit 
nem szeretnek a növények.

Márta úgy látja, nincs gond a 
medencézéssel sem, a korsze-
rű, vízforgató szűrővel ellátott 
típusokat nyaranta elég egyszer 
feltölteni, és csak minimális 
utánpótlást igényelnek. A slagos 
autómosást azonban nem ajánlja, 
és nem csak a rengeteg elhasz-
nált víz miatt: a tisztogatással 
sok káros olajszármazék és vegyi 
anyag is a talajba, onnan pedig a 
talajvízbe jut. „Aki otthon mossa 
az autóját, veszélyezteti a saját 
környezetét!” – figyelmeztet a 
vízügyi szakértő.

Koncz Tamás

Friss az aszfalt a Nyírfa utcában
Végéhez közeledik az 
önkormányzati ciklus 
második, tavaly startolt 
aszfaltozási programja. 

A városi szolgáltató 
még hőségriadók idején 
is biztonságosan kiszol-
gálja Érdet, az új lakók 
folyamatos érkezése 
azonban idővel túlter-
helheti a rendszert.
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A statisztikák azt mutatják, Érd 
manapság biztonságos hely, a 
facebookon azonban a közel-
múltban aggasztó hírek jelentek 
meg. Tényleg növekvő tendenci-
át mutatnak a betöréses esetek? 
– tették fel a kérdést kollégáink 
a rendőrkapitánynak. 

Nogula Tamás hangsúlyozta, 
javuló tendenciát mutat az érdi 
kapitányság statisztikai mutató-
ja. 1999 óta teljesít itt szolgála-
tot, nála jobban kevesen tudják, 
hogy a múltban milyen sok 
betörés, illetve bűncselekmény 
történt Érden, melyek száma 
azonban mára drasztikusan 
csökkent. A facebookon megje-
lenő hírekről a rendőrség is tud, 
de nem ez a megfelelő platform 
erre, hiszen így az információk 
közvetve jutnak el a rendőrség-
hez, aki csak késve tud ezekre 
reagálni.

„Ezért szeretném kérni a 
lakosságot, hogy ha bármiféle 
gyanúsat észlel akár a saját kör-

nyezetében vagy bárhol Érden 
járva-kelve, nyugodtan tegyen 
bejelentést a 112-es segélyhívón, 
amire mi reagálni fogunk. 

A beérkező információkat 
értékeljük, elemezzük, majd 
ezekből állítunk fel úgymond 
nyomozati verziókat, amelyeket 
leellenőrzünk. Az elmúlt időszak-
ban nagyon komoly sikereket 
értek el kollégáim bűncselekmé-
nyek felderítésében.”

Kérdés, hogy megnehezíti-e 
egy-egy nyomozás sikerességét, 
ha először a facebookon hívjuk 
fel a figyelmet arra, hogy például 
a madárneves utcákban betörők 
garázdálkodnak, hiszen ezt a 
betörők is olvashatják.

Nogula szerint a facebook-
posztok önmagukban nem hiú-
sítják meg magát a nyomozást. 
A rendőrség természetesen nem 
a facebookról tájékozódik, a be-
jelentéseknek megvan a maguk 
protokollja, ahogy az előbb is 
említette, ez a 112-es segélyhívó 
tárcsázása. 

Ez azért is fontos, mert ott a 
bejelentéseket naplózzák, és az 

információkat vissza tudjuk kö-
vetni. A statisztikák javultak, és 
érdiként mi is azt tapasztaljuk, 
hogy nagyobb a közbiztonság a 
városban. 

Vajon ez annak is köszönhető, 
hogy esetleg van valamilyen 
rendszer, ami alapján a rendőr-
ség folyamatosan ellenőrzi az 
utcákat, vagy ez inkább a polgár-
őrség feladata? Ilyen kérdésekre 
kerestük a választ. 

A rendőrkapitány elmondta, 
külön protokolljuk van arra, 
mikor, hogyan küldik kollégá-
ikat a helyszínre, természe-
tesen folyamatosan figyelik a 
bejelentéseket. Ha egy adott 
városrészben esetleg megnő-
ne a bűncselekmények száma, 
akkor fokozott ellenőrzést is 
elrendelnének. Hál’ istennek az 
utóbbi másfél-két évben ilyen 
fokozott ellenőrzést nem kellett 
elrendelniük, mert egyszerűen 
nem voltak sorozatos bűncselek-
mények. 

A bejelentéseket értékelik, 
elemzik, minden reggel eligazí-
tást tartanak, a kollégák tehát 
fel vannak készülve az elmúlt 
24 óra eseményeiből, bejelen-
téseiből, és e szerint hajtják 

végre a járőrszolgálatot. Amúgy 
nemcsak úgymond rendőrségi 
gépjárművekkel járőröznek, 
hanem vannak civil gépkocsijaik 
is, ún. nyomozóportya-szolgála-
tuk, amely sokkal hatékonyabb, 
hiszen kevésbé feltűnő.

Kollégáink azt is megkérdez-
ték a rendőrkapitánytól, vajon 
a rendőrség milyen tanácsokat 
ad(na) a lakosságnak, hogy 
segítsenek megelőzni a bűncse-
lekményeket?

Kiderült, hogy a bűnmegelő-
zés az érdi rendőrkapitányság 
egyik alappillére, nagyon jól mű-
ködik a bűnmegelőzési előadó-
juk és a bűnmegelőzési rendsze-
rük. Hozzá kell tenni azt is, hogy 
egyébként nagyon nehezen 
mérhető, milyen eredményeket 
hoz a bűnmegelőzés. Amit ilyen-
kor el szoktak mondani, hogy 
amikor a lakosok elutaznak, ha 
lehet, a facebookra ne rakják ki, 
hogy elmentek nyaralni, sőt az 
lenne a legjobb, ha a nyaralásuk-
ról sem feltétlenül posztolnának, 
mert ezek az infók igen könnyen 
eljuthatnak azokhoz, akik aztán 
bűncselekményt fognak elkövet-
ni a háztulajdonosok rovására, 

magyarán betörnek az üres laká-
sokba, házakba, hiszen biztosan 
tudják, hogy nincs otthon senki.  

Az ablakokat se hagyjuk nyitva 
bukóra, mert az is felhívás kerin-
gőre. 

Nogula Tamás arra is felhívta 
a figyelmünket, hogy amúgy 
milyen figyelmetlenek vagyunk. 
Sorolta is a példákat: a gépko-
csikban bent hagyjuk a laptopot, 
a kabátunkat, látható helyen 
hagyjuk a pénztárcánkat, a 
táskánkat, amely egyértelmű 
felhívás egy bűncselekmény 
elkövetésére. Alkalom szüli a tol-
vajt, ezt már az ókori görögök is 
többször megjegyezték, Rossini 
pedig egyfelvonásos operában 
örökítette meg az ősöreg népi 
bölcsességet 1812-ben. A valóság 
azonban mindig kiábrándítóbb, 
mint egy szórakoztató zenemű, 
úgyhogy érdemes egy kicsit 
tényleg jobban odafigyelnünk. 

Például a vásárlásnál. Gyakori 
eset, hogy egy szupermarketben 
a táskánkat a bevásárlókocsira 
akasztjuk, majd amíg lemérjük a 
karfiolt, a pénztárcánknak hűlt 
helyét találjuk. És ha története-
sen az áruházi kamera épp nem 

vette föl a bűncselekményt, 
akkor bizony bottal üthetjük a 
tolvaj nyomát. 

„Tehát arra szeretném kérni 
a lakosságot, hogy nagyobb 
figyelemmel legyen az értékeire 
és a lakókörnyezetére, illetve 
figyeljünk egymásra. Ha olyat 
tapasztalnak, ami gyanús, vagy 
tudják, hogy elutazott a szom-
széd, ennek ellenére mozgást 
észlelnek a házában, lakásában, 
azonnal tegyenek bejelentést, 
és mi megtesszük a megfelelő 
intézkedést” – nyomatékosított 
a rendőrkapitány.

Felmerült az a kérdés is, hogy 
a polgárőrségnek milyen a kap-
csolata a rendőrséggel? 

Kiderült, hogy a kapcsolat 
gyümölcsöző, napi szinten egyez-
tetnek, és több esetben közös 
szolgálatot is ellátnak. A polgár-
őrök nagyon sokat segítenek a 
rendőröknek a járőrözésben, ha 
látnak valami gyanúsat, azonnal 
megosztják velük. Akkor is haté-
kony segítséget nyújtanak, ami-
kor nincs feltétlenül és kimondot-
tan szükség rendőri jelenlétre , de 
mondjuk egy bizonyos helyszínt 
őrizni kell. . 

Nogula rendőrkapitány remek 
példát is említ: „Az elmúlt 
napokban a Molnár utcában ta-
láltak egy 2. világháborús aknát, 
amelyet élő erős őrzéssel kellett 
biztosítani a tűzszerészek kiér-
kezéséig, és ott is a polgárőrség 
tudott segíteni, így nem foglalta 
le több mint 48 órára a biztosítás 
a rendőrjárőrt, hanem polgár-
őrrel meg tudtuk ezt oldani, a 
rendőrjárőr pedig tudott addig 
foglalkozni más bejelentéssel, 
intézkedéssel. Úgyhogy nagyon 
jó a kapcsolat a polgárőrséggel, 
de ki tudnám emelni a közterü-
let-felügyeletet is, hiszen ők is az 
egyes rendészeti feladatot ellátó 
személyek körébe tartoznak, 
és ők is nagyon sokat segítenek 
Érd város közbiztonságában és 
rendezettségében. Kapitányként 
egyértelműen meg tudom erősí-
teni, hogy Érd jelenleg biztonsá-
gos település.” 

k. j.

Facebook helyett inkább hívja a 112-t
Az elmúlt hetekben számos helyi facebook-cso-
portban jelentek meg bejegyzések arról, hogy min-
denféle gyanús alakok járják az érdi utcákat, akár 
be is törnek, vagy éppen házakat figyelnek meg. 
Ennek apropóján kerestük meg Nogula Tamás érdi 
rendőrkapitányt.
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Az autósok rendszeresen 
leüvöltik a fejemet, amikor a 
zebrán áttekerek a biciklimmel. 
Tényleg szabálytalanságot kö-
vetek el, vagy a volán mögött 
ülőknek kellene dühkezelési 
problémákkal pszichológushoz 
fordulni? Ezt a fogós kérdést 
tettem fel Pető Attilának, alias 
Kreszprofesszornak. 

A zebra hivatalos neve: kijelölt gyalogos 
átkelőhely. Nomen est omen, vagyis egy-
értelműen a gyalogosoknak fenntartott 
terület. Bár a gyalogos bárhol átkelhet az 
úttesten, de egyedül a kijelölt gyalogo-
sátkelőn van elsőbbsége a járművekkel 
szemben. Ez a kiindulópont – szögezi le a 
Kreszprofesszor.

A biciklisek többsége – sok autós 
legnagyobb bosszúságára – gondolkodás 
nélkül átteker a zebrán. Kérdés, hogy ez 
mennyire szabályos, vagy mennyire nem?

Pető Attila rendet vág a káoszban: „A 
gyalogos és a kerékpáros két külön sze-
replő a közlekedésben. A biciklis ugyanis 
járművezetőnek minősül. Ha a gyalogos-
nak elsőbbsége van a zebrán, akkor ebből 
az következik, hogy a biciklisnek a zebrán 
nincs elsőbbsége abban az esetben, ha 
átteker rajta. Ha leszáll a kerékpárról, ak-
kor gyalogosnak minősül, így elsőbbsége 
van az autósokkal szemben.” 

A másik fontos kérdés, hogy egyáltalán 
tekerheti-e a kerékpárt a zebrán?

Bármilyen furcsa, de ezzel kapcsolat-
ban semmilyen tiltás nincs a KRESZ-ben, 
hangzik a meglepő válasz. „A szabály 
alapvetően azt mondja, hogy biciklivel 
közlekedni az úttest jobb szélén kell, de 
a legtöbb helyen az úton vissza lehet 
fordulni. Zebrán is megengedett jármű-
vekkel a visszafordulás. Ha tehát a biciklis 

az úttest jobb szélén suhan, majd gondol 
egyet, és balra fordulva átteker a zebrán, 
a túloldalon pedig visszafordul, és az 
úttesten halad tovább, ez megengedett 
és szabályos.”

A csavar ott van, hogy a biciklis nem 
közlekedhet a járdán. Márpedig a legtöbb 
esetben a kerékpáros is a járdát hasz-
nálja, amikor pedig odaér a zebrához, 
gondolkodás nélkül átteker rajta, majd a 
túloldalon, szintén a járdán folytatja az 
útját. Tehát a zebra előtt és a másik olda-
lon, a járdán szabálytalanul közlekedik a 
kerékpáros. 

A Kreszprofesszor hozzáteszi, járdán 
kerékpározni csak akkor megengedett, 
ha az úttest jobb széle kerékpározásra 
alkalmatlan, például tele van kátyúkkal 
vagy pocsolyákkal. (Itt kell megjegyezni, 
hogy csak 12 év alatti gyerek biciklizhet a 
járdán, ráadásul ők szabályosan átteker-
hetnek a zebrán, de elsőbbségük nekik 
sincs.)

Milyen egyéb veszélyeket rejteget még 
a zebrán áttekerő kerékpáros?

Sokan nem tudják, 
pedig alapvető 
szabály, hogy bár 

a gyalogosnak elsőbbsége 
van a zebrán, átkelés előtt 
köteles körülnézni és min-
den olyan magatartástól 
tartózkodni, ami megzavar-
hatja a járművezetőket. 

Egy gyalogos sem csinálhatja azt, 
hogy sétatempó helyett, mint az őrült, 
ki letépte láncát, vágtat át a zebrán. Az 
autós a zebrán csak az andalogva átkelő 
gyalogosra számít, pláne nem egy átro-
bogó biciklisre. Ebből következik, hogy 
a kerékpáros, aki a gyalogostempónál 

gyorsabban megy át a zebrán, megzavar-
ja az autóst, ezáltal veszélyes, ráadásul 
balesetet is okozhat. 

Tehát még azzal sem vigasztalhatom 
magam, hogyha áttekerek, jót teszek az 
autóssal, hiszen előbb érek át, ergo ő is 
előbb szabadul kényszerű fogságából.

Az érdi Stop Shop előtt speciális a hely-
zet. Itt található ugyanis nemcsak Érd, 
de valószínűleg az egész világegyetem 
legrövidebb bicikliútja.  (Egyértelműen 
kerékpárút, de persze még jelölve sincs.)

A semmiből támadva az Európa sé-
tánytól indul, a járdával párhuzamosan 
halad a Stop Shop mellett, a körforgalom 
előtt átvezet a másik oldalra, majd ott a 
semmibe vész. Ominózus része a körfor-
galom előtti szakasza, amelyet a zebra 
mellett ütött-kopott, de azért még látha-
tó sárga felfestés jelöl. Én itt mindig egy 
lendülettel, persze alaposan körülnézve 
és az aktuális autóssal a szemkontaktust 
felvéve áttekerek, de szinte heti rendsze-
rességgel akad egy-egy úriember a volán 
mögött, aki cifra káromkodások köze-
pette megígéri, hogy amennyiben nem 
szálok le a bicikliről és nem tolom, letépi a 
fejemet, és azzal fog labdázni. Mindig el-
csodálkozom, hogy mi, magyarok még az 
ilyen stresszes helyzetekben is képesek 
vagyunk a műveltségünket fitogtatni, és 
Vörösmarty Előszó című verséből idézni. 
Hiszen mi másra gondolhatott az autós, 
mint a költő veretes soraira: „A vész 
kitört. / Vérfagylaló keze / Emberfejekkel 
lapdázott az égre, / Emberszivekben 
dúltak lábai.” 

A vers mindenkinek szellemében a ma-
gyar költészet legjavát fejből fújó autó-
sok a volán mögül láthatóan nem tudják 
értelmezni a sárga szaggatott vonalat, 
azt hiszik, a zebrán robogok át. Pedig 
nem. Innen üzenem, a sárga szaggatott 
vonal óvó ölelésében teljesen szabályo-
san átkelhetek, hiszen nem a zebrán, 
hanem a bicikliúton tekerek keresztül.

Jobb helyen, ahol a zebra mellett van 
kerékpáros átvezetés, a biciklisnek kihe-
lyezik az elsőbbségadás kötelező táblát, 
tudom meg a Kreszprofesszortól. Mon-
danom se kell, itt ilyen nincs. Azért jobb, 
ha úgy csinálok, mintha lenne. Vagyis 
elsőbbséget adok az autósnak, és aztán, 
amennyiben nem érkezik jármű, szépen 
szabályosan áttekerek a másik oldalra, 
ahol már csak azzal a néhány kedves gya-
logos kollégával kell dűlőre jutnom, aki 
a járdáról a bicikliútra tévedve elém veti 
magát. A biciklisek és a gyalogosok békés 
egymás mellett haladása azonban már 
egy másik történet. Egyszer talán arról is 
megkérdezem a Kreszprofesszort. 

Addig is legyünk sokkal empatikusab-
bak egymással, necces helyzetekben 
pedig Vörösmarty helyett szavaljunk a 
másiknak Weöres Sándor verseket, és 
tűzzünk virágot egymás gomblyukába.

Kling József

Biciklivel a zebrán

Kinek a felelőssége, ha az 
erdőben egy fa rádől az arra 
járó kirándulóra vagy éppen 
a sportolási szenvedélyének 
a természet lágy ölén hódoló 
futóra? Mészáros Pétert, a Pilis 
Parkerdő Zrt. szóvivőjét kér-
deztük. 

A múlt vasárnap szokásomhoz híven el-
mentem futni a Beliczay-szigetre. Rosszul 
is végződhetett volna a történet, ha az 
egyik elágazásnál nem döntök úgy, hogy 
ráhúzok még egy kört, és még nem kifelé 
veszem az irányt. Így aztán balra kanya-
rodtam. Kb. 10 méter után hatalmas ro-
bajt-reccsenést hallottam, hátranéztem, 
és döbbentem láttam, hogy egy óriási 
fa dőlt rá az útra, éppen ott, amerre az 
eredeti terv szerintem futottam volna.

Mondanom sem kell, kicsit megugrott 
az adrenalinszintem. Ahogy a felelős 
szerkesztőm szokta mondani, a téma 
az utcán hever, vagy épp az erdőben, 
úgyhogy nem volt kérdés, hogy ebből az 
esetből cikket kell írnom. Ebben aztán 
Mészáros Péter, a Pilis Parkerdő Zrt. 

szóvivője is megerősített, aki elmondta, 
nagyon fontos problémára mutat rá a 
felvetésem. Nevezetesen arra, hogy az 
erdő olyan, megannyi állat- és növényfaj 
számára élőhelyet biztosító ökosziszté-
ma, amelyben az ember mint erdőláto-
gató, csupán vendég. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy az erdőben bizony ki 
vagyunk téve olyan veszélyes helyzetek-
nek, melyek az erdő életében természe-
tes jelenségek, ilyen egy elöregedett 
vagy beteg fa kidőlése is. „Éppen ezért a 
hatályos erdőtörvény adja meg az erdő 
látogatásának kereteit, melynek a 91. § 
(1) alapján: az erdőben – annak rendel-

tetésétől függetlenül – pihenés, üdülés, 
sportolás és kirándulás céljából gyalogo-
san, emberi erővel hajtott kerékpárral, 
lóval, valamint az erdészeti feltáróháló-
zat részét képező erdei úton sport vagy 
turisztikai célú, lóval vontatott járművel 
bárki saját felelősségére közlekedhet, 
illetve ott tartózkodhat, (…)”

A szóvívő kiemelte, hogy fakatasztert, 
rendszeres éves faállapot-felülvizsgálatot 
csak a belterületi, azaz közterületi fákra 
ír elő a jogszabály. Külterületen, erdőben 
az egyes erdőrészletek vágásérettségi 
korát figyelembe véve a teljes faállomány 
átlag egészségi állapota, illetve a hatályos 

erdőtervek alapján döntenek a fakiterme-
lés és az ezt követő erdőfelújítás szüksé-
gességéről. 

„Idén, a szigeten elültetett 61 000 facse-
mete pontosan az a célt szolgálta, hogy 
megújulhasson egy olyan erdőrészlet, ahol 
az eredetileg gazdasági céllal ültetett, egy-
korú és azonos génkészletű nemes nyár 
jellemzői miatt – rövidebb élettartam és a 
környezeti hatásokkal szembeni gyenge 
ellenállóképesség – több pusztulófélben 
lévő faegyedet is találhattunk.”

Ugyanakkor egy egészséges, jó állapot-
ban lévő erdőben is találkozhatunk kidőlt 
fákkal. Ezekre úgy kell tekintenünk, mint 
az erdő szerves alkotóelemére, hiszen 
az ökológiai stabilitáshoz szükség van 
a megfelelő mennyiségű holt faanyag 
jelenlétére. (Bővebben a holt fa szerepé-
ről a Pilis Parkerdő Zrt. honlapján olvas-
hatnak.) 

Mészáros Péter hangsúlyozta, hogy ter-
mészetesen a túraútvonalakra dőlt fákat 
a lehető legrövidebb idő alatt igyekeznek 
eltávolítani, hogy a kirándulók mozgását 
ne akadályozzák. Ha valaki erdőterüle-
ten ilyen problémába ütközik, akkor az 
informacio@pprt.hu e-mail-címen tud 
bejelentést tenni.

Szabó Réka Nikoletta

Az ember csak vendég az erdőben
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ol volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy 
kőkemény kapitalis-

ta multinacionális cégeken 
edződött gazdag ember, aki 
2000-ben arra gondolt, azzal 
ünnepli meg az ezredfordulót, 
hogy valami maradandót alkot. 
Locsolhatott volna a pénzével 
egyesületeket és alapítványo-
kat, de az efféle kertészkedés 
nem jelentett számára komoly 
kihívást. Ehelyett megalapította 
a Napra Forgó névre keresz-
telt céget, működését pedig a 
megváltozott munkaképességű 
emberek rehabilitációjának 
szentelte. Hogy mi volt ebben 
az adrenalinnövelő elem? Hát az 
kérem, hogy bebizonyítsa, egy 
ilyen nonprofit, közhasznú cég 
is képes piacgazdasági körülmé-
nyek között talpon maradni. 

Hogy ez végül hosszú távon 
sikerült, az már Aranyosi Imré-
nek köszönhető, aki kisebbségi 
tulajdonosként 15 éve vezeti a 
céget, és aki most június 1-jétől, 
miután kivásárolta az összes 
csendestárstól a részvényeket, 
immár a Napra Forgó Zrt. egye-
düli tulajdonosa (és továbbra 
is vezérigazgatója). Így végre 
annak kezében van a cég, aki 
felfelé ívelő pályára állította a 
Napra Forgót, ráadásul most 
már semmiképp nem veszhet el 
a belefektetett 15 évnyi munka.

A közgazdász végzettségű 
Aranyosi úr korábban gazdasági 
tanácsadóként dolgozott egy 
forprofit nyugati cégnél. Amikor 
annak idején megkeresték, hogy 
elvállalná-e a Napra Forgó igaz-
gatását, nem sokat hezitált. 

Meglátta benne a küldetést, 
és hívő emberként meggyőző-
dése is azt súgta, itt a lehetőség, 
hogy tudását az álláskeresők és 
munkaadók szolgálatába állítsa, 
hogy a munkaerőpiacon hátrá-
nyos helyzetű, illetve megválto-
zott munkaképességű munka-
vállalók integrációját támogassa. 

A Napra Forgó Zrt. igazi 
kuriózum, nincs még egy 100 
százalékban magyar magán-

tulajdonban lévő nonprofit 
közhasznú cég széles e hazában. 
Ahogy Aranyosi úr fogalmaz, ez 
egy profi módon működtetett 
nonprofit cég, van kontrolling 
rendszerük, üzleti tervük, banki 
hátterük, minden, ami a pro-
fesszionális üzemeltetéshez 
szükséges.

Ahhoz képest, hogy milyen 
nélkülözhetetlen társadalmi 
feladatot vállal a Napra For-
gó, nem találtam Aranyosival 
készült nagyinterjúkat a neten. 
„Mert nincsenek is – mondja 
vezérigazgató. Engem egyszer 
vagy kétszer hívtak a Kossuth 
rádióba megváltozott munka-
képességű témában, 4 vagy 5 
részben készült rólunk temati-
kus dokumentumfilm az Esély 
című, királyi tévén futó műsor-
ban. De nem kerültünk reflektor-
fénybe, inkább amolyan szürke 
eminenciások vagyunk. Sajnos 
Magyarországon a hátrányos 
helyzetűekkel foglalkozni lesaj-
nált, szociális szférához kötött 
tevékenység, a szerencsétlenek 
világa. Nyugat-Európában ezzel 
szemben a gazdagok büszkék 
arra, ha részesei lehetnek egy 
ilyen vállalkozásnak.”

Na, de ki is a megváltozott 
munkaképességű és a munka-
erőpiacon hátrányos helyzetű 
ember? A kerekesszékes, a látás- 
vagy hallássérült, egyszóval 
olyan, aki valami testi fogyaté-
kossága miatt hátrányos helyzet-
be került a többiekhez képest, 
sorolom, de Aranyosi úr azonnal 
kijavít. „Valamilyen szempontból 
mindenki hátrányos helyzetű. 
Van, aki azért, mert épp kisma-
ma három diplomával, de most 
jön vissza a munka világába. 
Akinek kevés iskolája van vagy 
kisebbséghez tartozik, esetleg 
nyugdíj előtt áll, mégis dolgozni 
szeretne. Ha túlképzett vagyok, 
akkor azért. És akkor ott vannak 
még a hajléktalanok vagy azok 
a beteg emberek, akiknek a be-
tegségükről nincs papírjuk, mert 
nem is tudják, hogyan kaphatná-
nak róla igazolást.”

Szóval bárki, bármikor kerül-
het megváltozott munkaképes-
ségű státuszba, de attól még 
természetesen bőven akadnak 
olyan munkakörök, amiket bizo-
nyos feltételek között az illető 
simán be tud tölteni. 

A Napra Forgónál ma 130-140 
ember dolgozik folyamato-
san, természetesen legálisan, 
munkaszerződéssel, ebből 75 fő 
megváltozott munkaképességű. 
Amíg a bejárattól eljutottam 
Aranyosi úr irodájáig, jó pár 
megváltozott munkaképességű 
kollégájával találkoztam, tudom 
meg, de persze nem is sejtet-
tem, hogy azok. 

A Napra Forgó missziója, 
hogy megtalálja az embert, aki 
dolgozni szeretne, aztán pedig 
megtalálja neki a megfelelő 
munkát. Vagyis a gombhoz keres 

kabátot. „A filozófiánk: megfe-
lelő embert a megfelelő munka-
helyre. Ha megtaláljuk, akkor a 
partnerünket ne érdekelje, hogy 
az az ember megváltozott mun-
kaképességű, hátrányos helyzetű 
vagy éppen börtönből szabadult. 
Nem vagyunk munkaerő-kölcsön-
zők, nem adunk át munkáltatói 
jogokat. Vállalkozási szerződéssel 
dolgozunk, mi vállaljuk a felelős-
séget mindenért. Ami nagyon 
fontos a társadalmi hatásunkat 
tekintve, az a három, akár négy-
szeres multiplikátor hatás. Azaz, 
általában a családfő dolgozik, a 
munkája és az érte kapott fizetés 
révén a teljes családjára hat. Így 
nézve 450-500 fő élethelyzeté-

nek javulása is bekövetkezhet a 
Napra Forgó munkájának ered-
ményeképpen.”

Aranyosi úrék a létszámot a 
vírus alatt is tartották, nemcsak 
túléltek, de növekedtek is. Saját 
költségükön, a dolgozók által 
megtermelt árbevételből vettek 
textilt, ipari varrógépet kértek 
kölcsön egy partnercégtől, a 
kollégák pedig otthon varrták 
a maszkokat az önkormányzat-
nak, a hajléktalanszállónak, a 
családsegítőnek, természetesen 
ingyen. A tartalékaikat felél-
ték, abból kaptak a dolgozók 
fizetést. 

Hogy működik mindez a gya-
korlatban? 

Egyrészt folyik a toborzás, 
Aranyosi úr többször lemegy 
például a hajléktalanszálló-
ra, ahol az aktuális vezetővel 

egyeztetve tart csoportos 
tájékoztatót az ott élőknek, akik 
másképp talán sose szereznének 
arról tudomást, hogyha akarnak, 
munkához juthatnak, és ki-
mászhatnak a gödörből. A saját 
életén változtatni akarás mellett 
a legfontosabb a kompetencia, 
vagyis az, hogy az illető milyen 
munkát tud, képes elvégezni. 
A Napra Forgó a partnerein 
keresztül alapvetően könnyű 
fizikai munkában utazik: logiszti-
kai tevékenység, raktári tevé-
kenység, címkézés, csomagolás, 
kertészeti munka. Amikor tehát 
valaki eljut az irodába, először is 
kompetenciatesztet tölt ki, hogy 
lássák milyen munkára alkal-

mas. Ha például valaki nem tud 
felcímkézni egy papírt a helyes 
instrukciók alapján, az persze 
probléma. A Napra Forgó nem 
szociális intézmény, de arra van 
kapacitása és szándéka, hogyha 
valaki a kompetencia mezsgyé-
jén egyensúlyoz, segítsen neki a 
fejlesztésben. 

Idén január és május között 
1600-an jelentkeztek a Napra 
Forgónál, 15-20 százalékuk 
vállalt tényleg munkát. A mun-
kavállalók a minimálbér fölött 
keresnek, a cég jelenleg 5 db 
saját kisbuszával hozza-viszi 
őket a munkahely és a városi 
gyűjtőpont között. 

A Napra Forgó életében is van-
nak mérföldkövek. Ilyen volt az, 
amikor 3 évvel ezelőtt Sóskúton 
megvásároltak egy lerobbant há-
zat, felújították, hogy lakhatást 
is biztosítsanak a dolgozóiknak, 
illetve rászorulóknak, hátrányos 
helyzetűeknek. Lakik itt elvált 
anyuka a gyerekével, de olyan is, 
aki – miután munkát vállalt – a 
hajléktalanszállóról át tudott 
költözni ide, ahol megvan a saját 
élethez méltó privát szférája is.

Nem véletlen, hogy a Napra 
Forgó logója a növény illúzióját 
keltő stilizált emberalak. Azt az 
üzenetet közvetíti, hogy a cég 
segít azoknak, akik szeretnének 
együttműködni és a feltételeket 
el tudják fogadni. Ott van benne 
annak optimizmusa, hogy az 
ember képes a változásra, és az 
életnek tényleg van napos oldala. 
A „2000 óta az álláskeresők és 
a munkaadók szolgálatában” 
nem üres szlogen, ezt bizonyítja 
többek között az is, hogy Érden 
és térségében a maga műfajában 
megkerülhetetlen a cég tevé-
kenysége, még úgy is, hogy a 
legnagyobb konkurenciát a mun-
kaerőpiacon is egyre erősödő 
szürke és fekete gazdaság jelenti.

Aranyosi úr búcsúzóul még 
megoszt velem egy számára 
kedves, rövid történetet. 

„Rendszeresen szervezünk a 
dolgozónknak céges karácsonyi 
vacsorákat. Ilyenkor mindig 
kitalálok valami játékot is. Leg-
utóbb, még a koronavírus előtti 
utolsó ilyen karácsonyi rendez-
vényünkön mindenki kapott 
papírt, tollat, és csak annyit 
kértem, spontán, gondolkodás 
nélkül mindenki írja le, mit jelent 
számára az a szó: gazdagság. 
Amikor átnéztem a 150 lapot, azt 
láttam, hogy 80 százalékuk nem 
a pénzt nevezte meg az elsők 
között a gazdagság szinonimá-
jaként, hanem a barátságot, 
egészséget, szeretetet. Nagyon 
büszke voltam.”

Kling József
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Ahol a gazdagság nem a pénz  
szinonimája
Hogyan képes egy nonprofit, 
közhasznú cég a munkaerő-
piacon hátrányos helyzetű, illetve 
megváltozott munkaképességű 
munkavállalókért küzdve piac-
gazdasági körülmények között 
talpon maradni? Ezt Aranyosi 
Imre az elmúlt 15 évben kisebbségi tulajdonosként 
már bebizonyította. Mostantól azonban már ő a 
Napra Forgó Zrt. egyedüli tulajdonosa. Ez az ürügy 
arra, hogy megrajzoljuk a cég portréját. 

H
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Aszály: gyenge termés, 
súlyos méretproblémák

A mintegy három hete készített 
termésprognózisban úgy érté-
kelték a helyzetet a szakértők, 
hogy a várható hazai termés a 
csapadékviszonyok és az ezáltal 
meghatározott gyümölcsmére-
tek függvénye. Így csak széles 
intervallumban becsülhető, vagy-
is rosszabb esetben az elmúlt 
három év átlagának megfelelő 60 
ezer tonna magasságában állhat 
meg a termés, jobb esetben 
ennél akár 20-30 százalékkal is 
magasabb lehet. A szezon első 
hete után egyre inkább úgy tűnik, 
hogy ezek közül a pesszimista 
véglet, vagy akár annál rosszabb 
szcenárió valósul meg.

Az ok a jelentős csapadékhi-
ányban rejlik. Az ország nagy ré-
szén most már szinte soha nem 

látott méreteket ölt és károkat 
okoz az aszály. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 
csapadékanomália-térképe jól 
mutatja a termelés gyakorlatá-
ban is érzékelt helyzetet.

Jelenleg az látszik, hogy az Érdi 
bőtermő esetében a gyümölcs-
méretek többségében elérik a 
feldolgozóipar által elvárt 18 mm-
es átmérőt (bár a keleti ország-
részben itt is vannak részleges 
méretgondok), ami elsősorban 
azzal van összefüggésben, hogy 
e fajtánál a tavaszi fagykárok mi-

att relatíve gyenge a terméster-
helés, így a fák rossz csapadékel-
látottság mellett is kinevelték az 
elfogadható gyümölcsméretet.

Méltánytalan árak

A szezon első hetében a meggy 
ára meglehetősen kedvezőtle-
nül, a várakozások alatt alakult. 
A június 7-ei helyzetértékelésben 
arról számoltak be, hogy a ma-
gyar meggytermelők minimális 
árelvárása nettó 280-300 Ft/kg.

A termelők elvárásával szem-
ben a nettó 250 Ft/kg körüli 
nyitó árak (belföldi feldolgozóba 
beszállított, I. osztályú, hűtő-és 

konzervipari alapanyag meggyre 
vetítve) néhány nap elteltével 
220 Ft/kg-ra estek vissza. Mind-
ez azzal lehet összefüggésben, 
hogy a szezon elindulása ellené-
re – a hazai kb. 60 millió üveges 
meggybefőtt-gyártással szem-
ben – eddig mindössze 5-6 millió 
üvegre történtek kötések, ami a 
piac rendkívüli óvatosságára utal, 
illetve tovább fokozza az eleve 
meglévő bizonytalanságot.

Összegezve megállapítható, 
hogy az elmúlt évtized talán 
legnehezebb meggyszezonja elé 
nézünk. Az óriási aszály miatt 
várhatóan a meggytermés több 
tíz százaléka méret alatti marad, 
amivel értékesíthetetlenné válik. 
tetemes terméskieséseket és 
gazdasági károkat okozva ter-
melők sokaságának. Az árviszo-
nyok sem alakulnak kedvezően, 
a jelenlegi kilátások alapján vagy 
a termelők, vagy a feldolgozók 
számukra kedvezőtlen árszin-
tet fognak realizálni. Vagyis a 
termékpálya valamely magyar 
szereplője veszteségeket szen-
ved el. Megoldást az jelenthet, 
ha a meggybefőttkötések az 
eddig kialakulóban lévőnél jóval 
magasabb árszinten fognak be-
következni. Ezzel minden piaci 
szereplő életben tud maradni.

forrás: magro.hu
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A szakember megerősítette, 
most valóban jóval több a 
megbetegedés, mint amennyi 
az elmúlt két évben megszokott 
volt ebben az időszakban. De ne 
felejtsük el, hogy tavaly nyáron 
még nem voltak tömegrendez-
vények, most viszont egymást 
érik a fesztiválok, koncertek, 
ennek köszönhetően emelke-
dett az esetszám. Januárban 
napi 20 ezer fölötti esetszámok 
voltak, most pedig napi 4 ezer 
van, de ez még nem a 6. hullám, 
legfeljebb egy hullámocska.

Ami a variánsokat illeti, még 
mindig az omikronról beszé-
lünk, annak is az 5. változatáról. 
Egészen pontosan a BA5-ös vál-
tozatról van szó, amit Nyugat-
Európában már nyári omikron-
nak hívnak éppen azért, mert 
a jelek szerint nyáron is képes 
fertőzést okozni, amit eddig a 

koronavírustól vagy legalábbis 
ettől a sars-cov-2 koronavírustól 
nem szoktunk meg, fogalmazott 
Rusvai.

Annak kapcsán, hogy milyen 
tünetekre érdemes figyelni, a 
virológus elmondta, a betegség 
most már nagyjából influenza 
jellegű problémát okozhat, vagy-
is ha torokfájást, rekedtséget, 
hőemelkedést, izomfájást, fejfá-
jást észlelünk, akkor kezdhetünk 
akár a koronavírusra is gyana-
kodni. Mondhatni, a mostani 
koronavírus-variánst sem tüne-
teiben, sem következményeiben 
semmi nem különbözteti meg a 
klasszikus influenzavírustól.

A gyengülés némileg a vírus 
korábban sokat hangoztatott 
kezelését is átírta.

Mert ugyan most is 5-7 nap 
karantént javasolnak a fertőzöt-
teknek, de mivel nem kötelező, 

ezért senki sem ellenőrzi. A 
szakember azt mondja, szeren-
csére ez a Covid-változat már 
senkit nem küld lélegeztetőgép-
re. Aki jelenleg koronavírus-fer-
tőzöttként van lélegeztetőgé-
pen, az is valamilyen más okból 
került oda.

A tesztelés, illetve az oltás 
kérdése is felmerült. Rusvai 
úgy véli, a látencia most sokkal 
nagyobb, mint korábban volt. 
Egyrészt keveset tesztelnek, 
mert már régóta nem kötelező, 
másrészt az emberek megelé-
gednek az otthoni teszteléssel, 
nem fizetnek a PCR-tesztekért. 
Magyarán a hivatalos esetszá-
mot meg lehet szorozni mond-
juk tízzel, és akkor kapjuk meg a 
valós fertőzöttek számát.

Rusvai kifejtette, a vírus két 
tulajdonságát kell figyelembe 
venni: a fertőző- és a megbete-
gítőképességét. Ha azt vesszük, 
hogy mindkettő csökken, ez jó, 
mert ártalmatlan vírus képződik, 
ami ki is hal, hiszen a fertőző-
képessége csökken, a jelenlevő 
variánst nem tudja kiszorítani. 
Ha azt vesszük, hogy növekszik 
a megbetegítőképessége, de 
csökken a fertőzőképessége, 
ennek a variánsnak sincs esélye, 

hiszen a jelenleg domináns 
omikron-változatot nem tudja 
kiszorítani, alacsonyabb a szapo-
rodóképessége, ez is kihal.

Tegyük fel, hogy nő a fertőző-
képessége, csökken a megbe-
tegítőképessége – a szakember 
ezt tartja valószínűnek, – tehát 
egy még szelídebb vírus ki-
szorítja majd ezt a mostanit, a 
következő változat gyakorlatilag 
nagyon-nagyon enyhe légző-
szervi tünetet fog okozni, még 
gyengébbet, mint a mostani.

Ugyanakkor a legrosszabb vál-
tozatot is érdemes figyelembe 
venni, miszerint nő a megbete-
gítő- és fertőzőképessége is. Ez 
esetben új vakcinát kell készíteni 
ellene. Ez a legpesszimistább 
forgatókönyv, de szerencsére 
részleges védettségünk már 
van az eddigi vakcinázások és az 
átfertőződések révén.

Most nem érdemes beoltatni 
magunkat, ugyanis – a hírek 
szerint – ősszel jön ki az omikron 
elleni vakcina.

Ha most oltatjuk magunkat, 
akkor megemelkedik a vé-
dettségünk a delta, alfa és az 
eredeti vuhani változat ellen, 
mert a mostani vakcinák azok 
ellen készültek, de nem leszünk 

védettek az omikron ellen, ami 
a korábbi vírusok elleni védett-
séget viszonylag jól ki tudja 
játszani.

Rusvai úgy gondolja, Európá-
ban nem kell nagyon komoly 
intézkedésekre (lezárások, 
utazáskorlátozás, kijárási 
korlátozás) számítani, de azt 
elképzelhetőnek tartja, hogy a 
maszkviselést ismét bevezetik a 
tömegközeledésben, közintéz-
ményekben, viszont tömegren-
dezvényeket valószínűleg nem 
fognak leállítani.

Ez a vírus már velünk lesz, 
de tovább gyengül, viszont a 
maszkhasználat ezzel együtt 
szerintem ajánlatos lesz az őszi–
téli időszakban. A Távol-Keleten 
az öltözék része volt korábban 
is, mint a sál meg a sapka, sze-
rinte ugyanígy polgárjogot nyer 
majd itt Európában is.

erdmost.hu

Emelkednek a számok,  
de ez még nem a 6. hullám
Mi az oka annak, hogy hirtelen itthon is megugrott 
a fertőzöttek száma? Az omikron okozza, vagy 

vannak már újabb variánsok is? És egyál-
talán, számíthatunk 6. hullámra? Ezek 
a kérdések hangzottak el július 7-én az 
Érd FM reggeli műsorában, ahol Rusvai 

Miklós virológus volt a vendég.

Érik az érdi bőtermő
A hazai feldolgozóipari meggy szezonja az Érdi bő-
termő betakarításával elkezdődött. Közel egyhetes 
időeltérés van az ország különböző részei között: 
míg Dél-Dunántúlon, Pest és Bács-Kiskun megyé-
ben már akár be is fejeződött az Érdi bőtermő 
betakarítása, addig az északi és észak-keleti termő-
tájakon komolyabb mennyiségekkel most kezdő-
dik. Az Érdi bőtermő a hazai meggytermés 20-25 
százalékát adja, így – a betakarítható mennyiségek 
alapján – jelenleg kb. a szezon 10-15 százaléka lehet 
mögöttünk.

A világhírű érdi 
meggyről írt 
korábbi nagy 
cikkünket a QR-
kód leolvasásá-
val érheti el:FO
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A gyűjtemény 
legbecsesebb 

darabjai az 
1930-as évekből 

származó csö-
ves rádiók, de 
minden olyan 

rádiót gyűjtök, 
ami valaha 

megjelent Ma-
gyarországon. 

Gyerekkorában egyszer mindenki szeretne 
repülő- vagy mozdonyvezető lenni. Önnek mik 
voltak a gyerekkori álmai? 

Rádió-tévé műszerész akartam lenni. Maga a rádió 
léte csoda volt számomra. Mitől szól, hogy műkö-
dik? Az első rádiót, amely egy Sokol volt, anyám 
vette a vonaton egy szovjet katonától. A nyolcadik 
osztály elvégzése után a híradástechnika érde-
kelt, a rádió- és televíziószerelés akkor nagyon 
jó szakmának számított. A gimnázium harmadik 
osztályában jött a nagy szerelem: a repülés. A 
középiskolában toboroztak tanulókat vadászrepü-
lőnek. Az orvosi feltételeknek egyedül én feleltem 
meg, és ez annyira büszkévé tett, hogy nagyon 
komolyan vettem. A Kilián György Repülési Főis-
kola hallgatója lettem, de azt nem fejeztem be, a 
polgári repülés felé fordultam. A Szovjetunióban, 
Kazahsztánban végeztem az egyetemet, megta-
nultam oroszul, orosz nyelvtanári tanári diplomát 
és repülőgép-vezetői diplomát kaptunk. Amikor 
hazajöttünk – 1983-ban – egyenes út vezetett a 
Malévhez, ahol szovjet repülőgépek futottak. A 
Malév haláláig ott dolgoztam, amikor kivéreztet-
te a kormány a nemzeti légitársaságot. Nagyon 
fájdalmas volt, reménykedek, hogy fel lehet még 
támasztani. Mi, egykori repülősök a mai napig 
tartjuk a kapcsolatot, nosztalgiázunk. Mindig arra 
hivatkoztak, hogy veszteséges volt, de azt soha 
nem mondták, hogyan zsákmányolták ki. A Malév 
volt az ország legjobb valutatermelő vállalata, 
óriási bűn volt megszüntetni. 

A repülés még mindig kicsit misztikus élmény. 
Mondana néhány érdekes történetet?

Ugye nem könyvet akar írni? Mert nagyon sok 
sztorim van. TU–134-es gépen kezdtem a repülést, 
háromfős személyzettel: kapitány, másodpilóta és 
navigátor. Navigátor – aki a gép orrában ült – az 
lehetett, aki másodpilóta is volt, illetve fordítva, 
csak az lehetett másodpilóta, aki navigátor is volt. 
Ha navigátor voltam, kicsit alárendeltnek éreztem 
magam, ugyanakkor büszke voltam rá, hogy én 
többet repülök, hiszen a repülő orra emelkedik 

először a levegőbe és az orrát teszi le utoljára, így 
pár másodpercnyi repülést nyerhettem. A legelső 
utam 1983-ban Düsseldorfba vezetett, nagyon 
alaposan felkészültem, aztán miután leszálltunk 
és egy teljesen más világba csöppentünk, ahogy a 
reptéren mentem, azon gondolkodtam, miért van 
ez elzárva előlünk? Az egyik légikísérőnk azt mond-
ta, elmegy Burda újságot vásárolni, aztán a mos-
dóban átöltözött, és elfelejtett visszajönni, csak a 
ruháját találták meg. Ez elég sokszor előfordult. 

Voltak életveszélyes helyzetek?

Az igazán nehéz helyzetek a műszaki meghibá-
sodásból adódtak. Történt egyszer, hogy minden 
összeesküdött ellenünk. Szintén egy TU–134-es-
sel repültünk, akkor épp Tiranába, ahol nagyon 
kezdetleges volt a repülőtér, másodpilóta voltam. 
A radarok is kezdetlegesek voltak, sűrű felhőben 
utaztunk. Még Jugoszlávia területén jártunk, 
amikor az összes műszer megbolondult. A magas-
ságmérő lefele, a sebességmérő felfele pörgött, 
ami egyértelműen a zuhanás jele. Nyilván megijed-
tünk, bár a zuhanást nem érzékeltük. A navigátor 
segélyjeleket adott le, hatvan utas és hatfőnyi 
személyzet volt a fedélzeten. A hajtóművek mű-
ködtek, a navigációs műszerek voltak rosszak. Ha 
az lenne a hiba, mint amit a műszereken látunk, 
már rég a földön lennénk, és újsághírek szólnának 
rólunk, mondtam a kapitánynak. Visszafordultunk, 
Kecskemétnél jöttünk ki a felhőből, ott kértük a 
leszállási engedélyt, közben majdnem ütköztünk 
egy kisrepülővel, de egy órán belül repülőgépet 
cseréltünk, és mentünk vissza. Amikor megérkez-
tünk, a lokátor romlott el, kontakthibás volt. Ez 
a műszer segít eligazodni a leszállásnál a hegyek 
között. Egy légikísérőt kértünk meg, hogy segítsen 
a kábelt úgy tartani, hogy a képernyőt lássuk. Az 
egyetemen szimulátorokkal is felkészítik a leendő 
pilótákat minden veszélyre, de a pilótáknak sem 
lehet hátra dőlni, amikor elindítják a robotpilótát, 
ébernek kell lenniük, hogy minden jelet megfelelő-
en értelmezzenek és azonnal reagáljanak. 

Gondolom, akadt pár vicces történet is?

Sok-sok vidámság is volt, én szerettem nevetni, 
bohóckodni, a személyzettel viccelődni, jókedvvel 
utazni. Leningrádban volt egy trükkös jelenet, 
a másodpilótám híres műrepülő volt, ő is derűs, 
szórakoztató ember, kitaláltuk, hogy játsszuk el, 
hogy látássérültek vagyunk. Hozott a bűvészbolt-
ból vastag szemüveget, szódásüveg vastagságú 
lencsével, így mentünk fel a fedélzetre, és elját-
szottuk, hogy azt sem tudjuk, merre menjünk.  

A tax free boltba vásárolni is ebben a szerelésben 
mentünk… még haza sem értünk, már megvolt az 
írásos büntetésünk. Aztán egy jó példa a szocialis-
ta felfogásra: egyszer véletlenül kétszer írták ki és 
adták át a napidíjunkat: 14 márkát, ami akkor 80 Ft 
lehetett. Mi meg elsöröztük. Ebből óriási botrány 
lett, sikkasztással, lopással, devizabűntettel vádol-
tak bennünket. Nem sokon múlott, hogy ki nem 
rúgtak mindannyiunkat.

Nemrég ment nyugdíjba, a repülés mint hivatás 
megszűnt, de a régi rádiók bütykölésében új 
szerelemre talált. 

A kisgépes repülést még oktatom a fiataloknak, 
előadásokat tartok, úgy érzem, ott még szük-
ség van rám, de amikor a repülős sapkát szögre 
akasztottam, hobbiként visszatért a rádió. Mindig 
úgy éreztem, hogy ezzel adósa vagyok magam-
nak. Ma már senkit nem érdekel egy öreg rádió, 
szerintem ez nagyon méltatlan az emberiség egyik 
legnagyobb felfedezésével szemben. Az 50-es, 
60-as években egy család boldog volt, ha tudott 
venni egy rádiót. A Rákosi rendszerben begyűj-
tötték a készülékeket, vagy levágták a kábelét, 
én is vettem ilyeneket. Az öreg rádiókat kidobják, 
én meg gyűjtöm, életet lehelek beléjük. A cél az, 
hogy szóljon. A gyűjtemény legbecsesebb darabjai 
az 1930-as évekből származó csöves rádiók, de 
minden olyan rádiót gyűjtök, ami valaha megjelent 
Magyarországon. Amit érdemes megmenteni, 
azzal szívesen foglalkozom akár évekig is. Volt 
olyan, amit éppen a Rákosi-begyűjtés miatt kútba 
dobtak. Aztán kiszedték, megszáradt, az egerek 
is megrágták, valahol egy sufniban porosodott 
évtizedekig. Már azt hittem, hogy nem lesz belőle 
semmi, de nem hagyott nyugodni, próbálkoztam 
ezzel-azzal, és egyszer csak megszólalt. Az ilye-
nekbe alkatrészt persze már nem lehet kapni, de 
lehet készíteni. Például egy egyenirányító csövet a 
mai félvezető anyagokból lehet házilag összerak-
ni, nem korhű, de a rádió szíve megindul. Nagyon 
jó érzés, amikor egy készüléket bekapcsolok, és 
hallom az eredeti hangját, azt a hangot, ami csak 
arra a korra jellemző. Lehet, hogy sokkal jobb 
vagy sokkal rosszabb a mai készülék hangja, de 
olyan nincs, mint amin a nagymamáink hallgatták 
a híreket, meg a zenét. Szívesen tartanék rádiós 
szakkört általános iskolában, hetedikes, nyolcadi-
kos gyerekeknek, ha lenne rá igény. Gyerekekkel 
nagyon szívesen foglalkoznék, elmondanám nekik, 
hogyan működnek a különböző kütyük, bennük 
szunnyad a kíváncsiság, föl lehetne ébreszteni. 

Bartos Csilla

„Az öreg rádiókat kidobják,  
én meg életet lehelek beléjük”

zerény környezetben, apa nélkül, időnként 
nevelőintézetben nőtt fel, mégis nagyon 
izgalmas és tartalmas karriert futott be: több 
nyelven beszél, 23 500 órát töltött pilótaként 

a levegőben. Gyermekeit egyedül nevelte, fia pilóta, 
lánya háromdiplomás édesanya. A repüléstől megválva 
nem kesereg, hanem élvezi nyugdíjas életét, tanít, hó
dol szenvedélyének, a régi rádiók gyűjtésének. A tárno
kon élő Zákányi Ferenccel beszélgettünk.
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Adelmann Anna képei-
ből nyílt kiállítás július 
7-én a Szociális Gondozó 
Központban.

Adelmann Anna kaposvári 
kertészdinasztiából származik, 
innen ered a természet iránti 
kíváncsisága és a hozzá való 
szoros kötődés. A gimnázium 
után a Kertészeti Főiskolán ta-
nult tovább táj- és kertépítészeti 
szakon, a felvételihez egy évig 
szabadkézi rajzot és ábrázoló 
geometriát tanult Balogh András 
művésztanárnál, aki a későbbi-

ekben művészettörténetre és 
esztétikára is oktatta.

Miután végzett, a Fővárosi 
Kertészeti Vállalatnál helyezke-
dett el, többféle beosztásban 
dolgozott, végül a cég kert-
tervező kft.-jének ügyvezető 
igazgatójaként ment nyugdíjba. 
Időközben kertészettudományi 
doktorátust is szerzett, szakmér-
nök és okleveles rendszerszerve-
ző végzettsége is van.

A rajzoláshoz már nyugdíjas-
ként tért vissza, amikor a Ma-
gyar Gyula kertészeti szakközép-
iskolában vállalt kerttervezés- és 
kerttörténet-oktatást. 

2018-ban lépett be a Poly-Art 

Alapítványba, a Képzőművé-
szek Érdi Közössége (KÉK) 
befogadta, barátokat szerzett, 
és szerepelt számos csoportos 
tárlaton is. Ezt megelőzően 
rézkarcokkal az éves táborzáró 
bemutatkozásokon kívül három 
kaposvári kiállításon vett részt, 
illetve munkái szerepeltek az 
Adelmann Gusztáv és tanítvá-
nyai kiállításon is. Önállóan most 
állított ki először. 

Az érdi kiállításon így nyilatko-
zott kollégáinknak:

„Öt éve festek, viszont 15 éve 
készítek rézkarcokat, úgyhogy 
grafikai múltam már van. Nagy 
nap ez az életemben, hogy az én 
koromban eljutottam az önálló 
kiállításig. Hoztam rézkarcokat 
is meg mindenféle műfajt, amit 
eddig kipróbáltam, ízelítőnek, 
hogy legyen ilyen is. 15 év alatt 
rézkarcból sokat el lehet készí-
teni, a festményekkel meg az a 
helyzet, hogy amikor beléptem 
a KÉK-be, mindössze másfél 
kép állt mögöttem, de ezzel a 
sovány kis háttérrel is nagyon 
kedvesen befogadtak. Az, hogy 
minden évben volt 2-3 csoportos 
kiállítás, engem rendkívül inspi-
rált, szerettem volna mindegyi-

ken részt venni. Így jöttek össze 
ezek a képek. 

Van egy nagyon jó kezű, 
ugyancsak amatőr művész a 
családban, Adelmann Gusztáv, ő 
avatott be a rézkarc rejtelmeibe. 
Táborokat szervezett, ahova 
– számos jelen lévő vendéggel 
együtt – magam is 16 éve rend-
szeresen járok. Éppen egy ilyen 
táborban biztattak a kollégák, 
hogy vágjak bele a festésbe. 
Kaptam palettát, festéket, szó-
val megtörtént a nagy áttörés. 
Akkor ott megfestettem egy 
képet három nap alatt. A máso-
dik képemmel már hónapokig 

molyoltam, nem volt olyan egy-
szerű, ahogy elsőre gondoltam. 
Azóta többé-kevésbé folyamato-
san festek. Nem érdekelnek az 
elvont dolgok, szeretem megta-
lálni és ábrázolni az apró dolgok 
szépségét. Kertész létemből 
fakad, hogy olyan földhözra-
gadtak a témáim.Törekszem a 
természethűségre, azt próbá-
lom megragadni, ami körülvesz, 
virágokat, fákat, madarakat.”

k. j.

A kiállítás július 30-áig tekinthető 
meg szerdánként 17 és 19 óra 
között a Topoly utcai Szociális 
Gondozó Központban. 

Az apró dolgok szépsége
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A házigazda egy percig sem 
hagyott kérdést a győzelmet 
illetően, hiszen 21–6-ra győzte 
le a fővárosiakat a Mecset utcai 
pályán. Sikerével az Angels 

feljött a tabella harmadik helyé-
re, ugyanis mérlege tizenegy 
mérkőzés után hét győzelem és 
négy vereség.

P. P.

Dobogón az Angyalok
Hazai pályán győzte le könnyedén a sereghajtó 
MAFC Rangerst az Érdi Baseball és Softball Club NB 
II-es felnőtt férfi együttese, az Érd Angels.

Megnyerte a strandbirkózó 
országos bajnokság 1. fordulóját 
Végh Richárd, az Érdi Sparta-
cus SC sportolója. A +90 kg-os 
súlycsoportban induló birkózó 
testvérét, Végh Artúrt utasította 
maga mögé az elsőségért folyó 
harcban. Érdekesség, hogy tavaly 

is a Végh testvérek dominanciáját 
és sikerét hozta a soltvadkerti 
viadal. A 80 kg-osok mezőnyében 
Buzás Patrik második lett, míg az 
U18-as leány kategória 60 kg-os 
súlycsoportjában Baljer Kitti 
negyedik helyen zárt.

P. P. 

Aranyérmes Végh Richárd
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Ebedli Zoltán vezető
edzővel készül az Érdi 
VSE a harmadosztályú 
labdarúgóbajnokság 
2022/2023as idényére. 
A felkészülési mérkőzé
sek és játékosigazolások 
közepette beszélgettünk 
a szakemberrel az előző 
szezon tapasztalatairól, 
a nyári átalakulásról és 
természetesen az idei 
tervekről.

Az NB III-as Érdi VSE irányí-
tását az előző bajnokság 
vége előtt három fordulóval 
vetted át a távozó Limperger 
Zsolttól. Hogy élted meg ezt a 
hirtelen jött lehetőséget? 

Három mérkőzés alatt kijutott 
mindenből. Egy-egy győzelmet, 
döntetlent és vereséget szám-
láltunk. Az első vereség nagyon 
rossz élmény volt, mert a MOL 
Fehérvár ellen csak a hajrában 
kaptunk ki, addig teljesen parti-
ban voltunk. Viszont meglepően 
jó érzés volt, amikor győztesen 
hagytuk el a pályát. Remélem, 
utóbbiban sokszor lesz részünk 
a következő szezonban.

Minek köszönhető, hogy ma-
radtál a vezetőedzői pozíció-
ban, és az új idénynek veled 
vág neki a VSE?

Azzal nem árulok el nagy titkot, 
ha elmondom, a vezetőség 
megkeresett több edzőt is, de a 
tárgyalások nem úgy alakultak, 

ahogy az mindkét félnek megfe-
lelő lett volna. Ezért esett rám 
a választás, hogy klubon belül 
megoldjuk ezt a szerepkört. 
Nyilván egy edző mindig arra ké-
szül, hogy egyszer majd a felnőtt 
labdarúgásban fog dolgozni. 
Tehát mondhatjuk úgy, hogy én 
is régóta készültem arra, hogy 
ha nem is Érden, de felnőtt gár-
dát irányítsak. Az anyagiak nem 
motiváltak, inkább az volt fon-
tos, hogy a körülöttem dolgozó 
stábot az elképzeléseim szerint 
tudjuk kialakítani. 

A szakmai stáb összeállítása 
kapcsán milyen igényeid 
voltak?

Nagyon fontos volt, hogy helyi 
kötődésű emberek dolgoz-
zanak mellettem az Érdi VSE-
nél. Csiszár Zoli a feleségével, 
Klárival szeretne a környéken 
letelepedni. Csiszi régóta velünk 
van, kötődik a klubhoz és a 
játékosokhoz is. Szakmai mun-

kája megkérdőjelezhetetlen, 
úgyhogy kézenfekvő választás 
volt, hogy bevegyük a stábba. 
Nagyon jól kiegészítjük egymást, 
és ez szerintem már itt, a rövid 
felkészülés alatt is kiderült. Hoz-
zá inkább az erőnléti rész áll kö-
zel, hozzám pedig a labdarúgás 
szakmai oldala. Csintalan Csabát 
és Molnár Lászlót szintén meg 
kell említeni, ők ketten eddig is a 
stáb tagjai voltak, és a jövőben is 
együtt dolgozunk.

Eddig is dolgoztál a felnőtt 
csapat mellett, de az utánpót-
lás vezetőjeként te feleltél a 
minőségi korosztályos mun-
káért. Mi lesz ezzel a terület-
tel mostantól?

Megmarad az utánpótlás is, 
egyelőre megpróbálom a kettőt 
együtt csinálni úgy, hogy közben 
Csiszi a fiataloknál is besegít a 
napi ügyek intézésébe.

Mik voltak a legfontosabb 

teendőid a szezonzárás után, 
az új idény kezdete előtt?

Extra nagy változásokat nem 
kellett eszközölni. Inkább az 
edzésmunka összetételébe nyúl-
tunk bele. Nagyobb hangsúlyt 
helyezünk a fizikális képzésre. 
Azonban azt nem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy én is 
Limperger Zsolt kezei alatt let-
tem edző, szóval amit ő csinált, 
az alapvetően hozzám is nagyon 
közel áll.

Múlt héten kiderült, hogy a 
korábban bejelentett távozók 
helyére kiket igazoltatok. 
Milyen szempontok alapján 
alakítottad ki az új idény 
keretét? 

Nyolc játékos igazolt el vagy 
fejezte be a labdarúgást az előző 
szezon végén. A helyükre kellett 
megtalálni a megfelelő embe-
reket, ami nem volt egyszerű. 
Mostanra sikerült úgy összerak-

ni a keretet, hogy vannak benne 
rutinos, visszatérő játékosok, 
illetve tehetséges fiatalokkal is 
kiegészült a csapat.

A felkészülési időszak meto-
dikáját mi alapján állítottad 
össze?

Az volt a cél, hogy az elején a 
nagyobb fizikai terhelés érvé-
nyesüljön, legyen egy jó erőn-
léti alapja a srácoknak. Tudatos 
volt az is, hogy mindjárt az első 
edzőmérkőzésünk a legnehe-
zebb is volt egyben, az NB II-es 
Kozármisleny ellen. Sokat kellett 
futni, megterhelő volt a meccs. 
A felkészülési időszak vége felé 
viszont már a taktikai elemek 
gyakorlása és finomhangolása 
lesz előtérbe helyezve.

Milyen filozófia jellemzi majd 
az Ebedli Zoltán-féle csapa-
tot? 

Fontos, hogy amennyire lehet, 
érdi kötődésű legyen a gárda, 
tehát a klubhoz vagy a városhoz 
köthető labdarúgók és szakem-
berek határozzák meg az ösz-
szetételét. A fiatalok beépítése 
továbbra is kiemelt szempont, 
mint ahogy az is, hogy legyenek 
kulcspozíciókban rutinos, meg-
bízható játékosaink, akik köré 
építhetjük a fiatal tehetségeket. 
Szeretném, ha a fiúk olyan att-
raktív futballt játszanának, ami 
mostanában kevésbé, de koráb-
ban jellemző volt a VSE-re.

Az előző idényben 14. helyen 
zárt az Érdi VSE az NB III Nyu-
gati csoportban. Mi az elvárás 
veled szemben, illetve te 
mivel lennél elégedett a július 
31-én rajtoló új idényben?

A klub vezetése részéről még 
nincs konkrét célkitűzés. Én 
mindenképpen a bajnokság első 
harmadában szeretnék végezni, 
ez nem is lehet kérdés. Annak 
örülnék, ha minél több mérkő-
zést meg tudnánk nyerni. 

Pecsuvácz Péter

A bajnokság első harmadába 
vezetné focistáit

A támadó és középpályás Pál 
Szabolcs Egerből, a bal oldali 
védő és támadó Pintér Nikolasz 
Dunaharasztiból, a középpályás 
Farkas Bálint Budafokról tér 

vissza az Ercsi úti sporttelepre. 
A védő Fülöp Noel az MTK Buda-
pesttől igazolt át a VSE-hez, míg 
a középpályás Göblyös Dániel 
Komáromból érkezett. 

Több fiatal is csatlakozott az 
érdi kerethez: a középpályás 
Morvai Milán a Magyar Futball 
Akadémiától, a támadó Csoma-
László Bence a Szent István 
SE-től, Szilágyi Levente és Kocsis 
Áron a Budai FC-től, míg Tóth 
Patrik a saját utánpótlásbázisból 
került fel a felnőttekhez.

P. P.
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Alakul az Érdi VSE kerete
Bejelentette új igazolásait az Érdi VSE futballcsapa-
ta. A harmadik ligában szereplő gárdába korábbi 
játékosok is visszatérnek a 2022/2023-as szezontól 
– olvasható az erdivse.hu oldalon.

19 kilométert megtéve győzött 
úszásban az érdi vasember a 
francia Colmar-i triatlon verse-
nyen. Győry Béla ezen felül 900 
km-t tekert és 211 km-t futott a 
június 27-én startolt franciaor-

szági világkupán. Összesítésben 
a 12. helyen végzett. Gratulálok 
Bélának, aki a város lobogóját is 
magával víve öregbítette telepü-
lésünk hírnevét! – írta a polgár-
mester facebook oldalán.

Emberfeletti  
teljesítmény 
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A bajnokság 1. fordulójában a NEKA ellen 
idegenben lép pályára az ÉRD női csapa-
ta. A második játéknapon, szeptember 
11-én a bajnok érkezik Érdre: a Győri Audi 
ETO-t fogadják Kántor Kamilláék az aré-
nában. A következő körben, szeptember 
24-én újabb nehéz ütközet vár Horváth 
Roland alakulatára, ugyanis az FTC-Rail 
Cargo Hungaria otthonába látogat.

A NŐI KÉZILABDA NB I  
MENETRENDJE:

2022. szeptember 4. NEKA – ÉRD
2022. szeptember 11.  
ÉRD-Győri Audi ETO KC
2022. szeptember 24.  
FTC-Rail Cargo Hungaria – ÉRD
2022. október 16. 
ÉRD – Kisvárda Master Good SE
2022. október 22. DVSC – ÉRD
2022. december 11. ÉRD – DKKA
2022. december 18.  
Alba Fehérvár KC – ÉRD

2022. december 22. ÉRD – MTK Budapest
2022. december 30. 
Motherson Mosonmagyaróvári KC – ÉRD
2023. január 15. 
ÉRD – Moyra-Budaörs Handball

2023. január 22. Békéscsaba – ÉRD
2023. január 29. Siófok KC – ÉRD
2023. február 5. ÉRD – Váci NKSE
2023. február 12. ÉRD – NEKA
2023. február 19. Győri Audi ETO KC – ÉRD
2023. február 26. 
ÉRD – FTC-Rail Cargo Hungaria
2023. március 12. 
Kisvárda Master Good SE – ÉRD
2023. március 19. ÉRD – DVSC

2023. március 26. DKKA – ÉRD
2023. április 1. ÉRD – Alba Fehérvár KC
2023. április 16. MTK Budapest – ÉRD
2023. április 30. 
ÉRD – Motherson Mosonmagyaróvári KC
2023. május 7.
Moyra-Budaörs Handball – ÉRD
2023. május 14. ÉRD – Békéscsaba
2023. május 21. ÉRD – Siófok KC
2023. május 28. Váci NKSE – ÉRD

Megvan, mikor kezdődik az NB I-es 
kézilabda-bajnokság
Kisorsolták a női NB I menetrendjét a Magyar Kézilabda Szövetség-
ben. A 2022/2023-as idény 2022. szeptember 4-én startol, de a pon-
tos időpontokról a klubok augusztus 2-áig még egyeztethetnek.
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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 

Jogi Főosztály Végrehajtási Osztály

VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök:  

Ellátandó feladatok: Önkormányzati követelések nyilvántartásával, a teljesítések követésével, behajtással kapcsolatos ügyintézési, 
egyeztetési, adminisztrációs feladatok elvégzése. Bírósági végrehajtónak átadott polgári jogi és hatósági ügyekben képviselet ellátása.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki kö-

zépiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó szakképe-
sítés, vagy kormányablak ügyintézői 
vizsga.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15. 
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. június 14-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti el, 
vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon. 

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓI
munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra. 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b. 

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

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– minimum 8 általános iskolai végzettség
– magyar állampolgárság

– büntetlen előélet

A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány 
másolata, 

erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska 
intézményvezető nyújt, 

a 06/23/365-140 -es telefonszám 101-es mellékén, vagy a pinterne.piroska@gardo-
nyi-erd.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton pinterne.piroska@gardonyi-erd.hu  e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 25. 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság 

GAZDASÁGI VEZETŐ  
(MAGASABB VEZETŐ) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (tartós táppénz, CSED, GYED, GYES-n lévő kolléga távollétének idejére 
szóló) közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 
• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése 

szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegké-
pes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés 
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy 
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellen-
jegyzői -, vagy 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési 
szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, 
valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a 
felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell 

rendelkeznie, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az 

kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

• szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel, 

• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint 

a szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 28.
A hirdetés teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újság 2022. június 14-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód leolvasásával érheti el, 
vagy megtalálja a www.erd.hu oldalon. 

SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat keres a 2022. október 1. és november 28. között 
megtartandó országos népszámláláshoz.

A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak a számlálóbiztosok, az ő feladatuk: 
»  körzeteik bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, adatfel-

vétel lebonyolítása, 
»  szükség esetén címpontosítás, esetleges új címek felvétele, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása, 
»  a válaszmegtagadások, rendkívüli esetek jelentése, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. 

A terepen történő adatgyűjtést a KSH által védett elektronikai eszközzel kell végrehajtani. Az adatfelvétel során össze 
kell írni a számlálókörzetbe tartozó valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.
A számlálóbiztosok díjazása a kormány vonatkozó rendelete alapján:
»  kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350,- Ft. / cím
»  lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet összeírás: 380,- Ft. / cím
»  személy összeírása: 730,- Ft. / személy,
»  felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000,- Ft. 
A számlálóbiztosi terepmunka 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik.
A számlálóbiztosoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
»  18. életév betöltése, cselekvőképesség,
»  legalább középfokú végzettség,
»  saját elektronikai eszköz (pl. számítógép, laptop) internet hozzáféréssel, amelyek szükségesek a felkészüléshez, 
»  magabiztos számítógépes ismeret, 
»  e-mail cím és mobiltelefonos (állandó) elérhetőség,
»  helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,
»  konfliktus kezelő készség, empátia, motiváltság, precizitás, titoktartás, 
»  tanulási készség,
»  jó fellépés, beszédkészség, 
»  fizikai erőnlét, terhelhetőség,
»  a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében 

adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez.
A kiválasztás során előnyt jelent:
»  felsőfokú végzettség,
»  korábbi részvétel a népszámlálásban, vagy más, KSH lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként.
A számlálóbiztosok felkészítését, a vizsga egyéni teljesítését elektronikus oktatási (e-learning) rendszerben kívánja 
megvalósítani a KSH. Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok 
ellátásra. 
A kitöltött jelentkezési lapot 2022. augusztus 1. napjáig várjuk az alábbi módon:
»  e-mailben a nepszamlalas@erd.hu címen,
»  postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó u. 1.)
»  személyesen az Érdi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2030 Érd, Alsó u. 3.).
A jelentkezés során a „Jelentkezés számlálóbiztosnak 2022. évi népszámlálás során” megnevezésű nyomtatványt kell 
kitölteni, mely elérhető a www.erd.hu honlapon és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán.

Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban, azt felteheti a nep-
szamlalas@erd.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámokon:

dr. Barabás Emőke Mária: 06-23/522-305
Gábor Ildikó: 06-23/522-365
Horváth Andrea: 06-23/522-300 / 201. mellék
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APRÓHIRDETÉS
EGÉSZSÉG
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT 
VÁLLALOM garanciával. Házhoz me-
gyek! Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06/20 980 3957 (378/2021)

ALBÉRLET
ÉRDEN EGYSZOBA ÖSSZKONFOR-
TOS LAKÁS egy vagy két fő részére 
kiadó. Tel.: 20 268 1019 (143/2022)

ÁLLÁS
LEA OTTHON CSALÁDGONDOZÓ ÉS 
SZAKGONDOZÓ munkatársat keres 
szakirányú végzettséggel. leaotthon@
gmail.com

ELADÓ MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
COOP ÉLELMISZER ÜZLETÜNKBE. 
Várjuk jelentkezését lendületes, csalá-
dias csapatunkba. Tel.: 06/30 582 1280
 (161/2022)

ÉRDI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁ-
RUNKBA RAKTÁROS MUNKATÁR-
SAKAT KERESÜNK. Targoncavezetői 
engedély előnyt jelent. Jelentkezés: 
szaboi@megatherm.hu  (160/2022)

SZOLGÁLTATÁS
EGÉSZÍTSE KI ANYAGI JÖVEDEL-
MÉT. Gábor Eszmeralda Eltartási vagy 
Életjáradéki szerződést kötne, igény 
esetén gondozását is vállalná.  
Telefon: 06/30 898 5720  (131/2022

GYÓGYPEDIKŰRÖZÉST VÁLLALOK, 
házhoz megyek. Tel: 06/30 200 6008
 (159/2022)

LEGOLCSÓBBAN VÁLLALOM TETŐ 
ÉPÍTÉSÉT, átrakást, palatető felújítást 
bontás nélkül is, lapostető szigete-
lését, kerítés építést és mindenfajta 
kisebb javításokat. Tel.: 70/588 2701
 (119/2022)

ÁCS-, KŐMŰVES-, TETŐFEDŐ MUN-
KÁK VÉGZÉSE, nyugdíjasoknak 27% 
kedvezménnyel, hétvégén is, garanciá-
val. Tel.: 06/30 797 1037 (33/2022)

EGYÉB
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK 
ZSOLNAY, HERENDI TÁRGYAKAT 
és mindennemű porcelánt, teljeskörű 
hagyatékot, festményeket, ezüsttár-
gyakat, Singer varrógépet, órákat, 
pénzérméket, kardokat, kitünteté-
seket, zongorát, könyveket. Tisztes-
séges, korrekt üzletkötés érdekében 
válasszon minket!  
Szabó József, 06/30 195 1351. (168/2022)

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

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

GÁBOR ESZMERALDA, BECSÜS, mű-
gyűjtőnő, legmagasabb áron, vásárol 
festményeket, aranyakat, drágakövet, 
ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat, 
üvegtárgyakat, kardokat, papír- és 
pénzérmét, Herendiket, kerámiákat, 
teljes hagyatékokat, gyűjteményeket 
stb. Üzlet Telefon: 06 30 400-36-45, 
zsolnay08@gmail.com (130/2022)

KONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSEKONYHABÚTOR KÉSZÍTÉSE
Ádám Ferenc bútorasztalos

30/989 3523
adambutor.business.site (2

/2
02

2)
(1

9/
20

22
)

HIRDESSEN 
AZ ÉRDI 

ÚJSÁGBAN!

+36 20 911 6813

GAZDIKERESŐ

Ha örökbe fogadná a 
képen látható kutyusokat, 
vegye fel a kapcsolatot az 
alapítvány munkatársaival.
Telefon: 06/30 276 6071 
vagy 06/30 910 6987, 
E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. 
A többi gazdikeresőt pedig 
megtalálja a www.siriusala-
pitvany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 18707379-
1-13, Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-
49521015

Elvira
3 év körüli, 
nagytestű 
szuka. Vidám, 
emberbarát 
kutyus, talált 
kutyaként került 
a menhelyre 
azonosító 
nélkül. Kertes 
házba költözne, 
természetesen 
ivartalanítva.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
NON-STOP, GARANCIÁVAL,

BONTÁS NÉLKÜL, DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GYORSSZERVIZ  

Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! 

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

(4
6/

20
22

)

KÖZTERÜLETI TAKARÍTÁS MUNKAKÖRBE 
KERES JELENTKEZŐKET  

VÁROSUNK KÖZTERÜLETEINEK RENDBETARTÓJA, 
AZ ÉKFI.

 
Az önkormányzat intézménye stabil hátteret, sok magánvállalkozóhoz képest hosszú-

távú – téli hónapok alatt is – bejelentett munkaviszonyt biztosít!
 

A munkakörbe tartozó feladatok:
• járdák takarítása, hulladékgyűjtők 

ürítése
• szociális helységek  

takarítása
• berendezések tisztántartása
• egyéb takarítási munkálatok.

A munkaviszony időtartama: 
• határozatlan idejű  

3 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
• Érdi Városliget–Papi földek

Elvárás:
• hasonló területen szerzett leg-

alább 2 éves gyakorlat
• Illetmény és juttatások:
• Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló"1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

 
A pályázatok benyújtásának módja:

• Lehet postai úton pályázni Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, 
2030 Érd, Fehérvári út 69. B. címre küldött levélben. Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: közterületi takarító.
• E-mailben a munkaugy@ekfi.hu címen.

A munka alvállalkozásban nem végezhető.

Muki
Kedves, 6 év 
körüli, közepes 
termetű, puli 
keverék kan 
kutyus. Azo-
nosító nélküli 
talált kutya-
ként került a 
menhelyre, 
ivartalanítva 
vihető el.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ 

Nappali Melegedő

SZOCIÁLIS MUNKATÁRS 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 89-91. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szakmai irányelveknek megfelelően a Nappali Melegedő ellátottjainak gondozása, 

bekerülésük okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánásmód alkalma-
zása mellett. 

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

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, - okleveles szociális 

gazdasági szakember - okleveles 
egészségügyi szociális munkás 
- szociális munkás - okleveles 
szociálpolitikus - szociálpeda-
gógus - szociális menedzser - 
szociálpedagógus - gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai és addiktoló-
giai konzultáns - egyéb felsőfokú 
végzettség, 

• Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Szakmai önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat, erkölcsi bizonyítvány, 
hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez. 

• Nyilatkozat, amely szerint a pá-
lyázó nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29. 

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

küldésével 
(2036 Érd-Érdligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-

ban szereplő azonosító számot: 75/2022, valamint a munkakör megnevezését: szociális 
munkatárs. 

vagy
Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen 

keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. 

Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Érdi Újság – 2022. július 6.
Érdi honlap - 2022. június 30.

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 
Jogi Főosztály, Jogi Osztály

JOGI ELŐADÓ
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony  
időtartama: határozatlan idejű  

közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 

2030 Érd, Alsó utca 1-3. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője 

által ellátandó feladatkörök: 
1. melléklet 22. pont

Ellátandó feladatok:
A jegyző tevékenységéhez közvetlenül 
kapcsolódó – jogi tevékenységgel ösz-
szefüggő – feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályi rendelkezések figyelembevé-
telével. Szerződések szerkesztése. Jog-
alkalmazási-jogértelmezési kérdésekben 

állásfoglalás készítése, jogi képviselet 
ellátása peres és nemperes eljárásokban, 

jogviták peren kívüli rendezésében.                                                             
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-

ségi körök:
Az ellátandó feladatoknál került felso-

rolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzat 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett jogi, 

közszolgálati szakképzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Jogi szakvizsga,
• Informatikai ismeretek
• Adatvédelmi ismeretek
• Közigazgatási szakvizsga

A pályázat benyújtásának  
határideje: 2022. július 24.

A hirdetés teljes terjedelmében 
megjelent az Érdi Újság 2022. július 
5-i számában.

A hirdetés részleteit a QR-kód 
leolvasásával érheti el, 
vagy megtalálja a www.erd.hu 
oldalon. 

TÁJÉKOZTATÁS A NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

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

A nyári szünet időtartama alatt

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

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

Az étkezés helyszínei:

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

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

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

Érd, 2022. május 03.   
     Dr. Feik Csaba

jegyző 
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Cserna-Szabó András

Zerkó, Attila törpéje

Az V. században járunk, Attila hun király 
idejében. Az emberiség éppen soron kö-
vetkező apokalipszise felé száguld. A világ 
lángol, ömlik a vér, birodalmak születnek 
és lesznek az enyészeté. Szerte a világban 
- Rómától Konstantinápolyig, Hippótól 
Mediolanumig, Catalaunumtól Zentesig - 
hunok, nyugat- és keletrómaiak, vandálok, 
gótok, szkírek, alánok, szarmaták, gepidák, 
zsidók, görögök (stb.) rohangálnak (vagy 
éppen tántorognak az erjesztett kancatej-
től, a mézsörtől, az itáliai és galliai boroktól 
vagy a táltospipától), hogy a régi káoszból 
az újba taszítsák az emberiséget.

Az események krónikása Zerkó, a berber 
törpe, aki élete alkonyán korianderes 
bárányt falatozva, mellé jóféle Ikarion bort 
hörpölve meséli el kalandos történeteit a 
száját tátó kocsmai népségnek egy ciprusi 
tavernában. Zerkó élete során volt rabszol-
ga és isten, udvari bohóc és börtöntöltelék, 
cirkuszi látványosság és hímringyó - legfő-
képpen pedig szemtanúja Róma, Bizánc és 
a hunok küzdelmének.

Cserna-Szabó András legújabb kötete 
ókori pikareszkregény, kumisz szagú, 
groteszk road movie, történelmi tabló 
és annak paródiája - a folyton porig égő 
és hamvaiból mindig újraéledő világ egy 
kisember szemszögéből.

libri.hu

H O L ?  M I T ?  M I K O R ?

HÉTFŐ
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh 

-Esperes Ákossal
18.00 Memories
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Jazzpresszó 
21.00 Sztárportré

KEDD
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Apád-anyád
21.00 Jazzpresszó ism. 

SZERDA
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Rockbarlang 
 Gidófalvi Attilával 

CSÜTÖRTÖK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
16.00 – Dlután Balogh
 -Esperes Ákossal
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Filmszerész
21.00 Apád-anyád ism. 

PÉNTEK
06.00 Bundáskenyér 
 Az Érd FM 101.3 új ÉLŐ reggeli 
 műsora Ba-Nyilas Hajnalkával 
 és Urbán Szabolccsal 
 Endresz Dórával és Gárdos 

Attilával
10.00 Délelőtt Ölvedi Rékával 
14.00 Majdnem szombat, 

pláne délután 
18.00 Memories 
 – Napi Dj mix két órában 
20.00 Play Off
  – Az ÉrdFM 101.3 

sportműsora 
 Pecsuvácz Péterrel

SZOMBAT
05:00 Hetedhét ism. 
6.00 Budáskenyér Best of 
12.00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism. 
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Sztárportré ism.

VASÁRNAP
05:00 Hetedhét ism. 
06.00 Budáskenyér Best of 
12:00 Play Off ism. 
16.00 Apád-anyád ism.  
18.00 Filmszerész ism. 
19:00 Starsky és hát jazzklub 
22.00 Jövőnéző ism.

Július 18. HÉTFŐ
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND – 275 GÓRA ORSOLYA Az 

örök áramlás forrása MissionArt
10:00 7 nap 
10:25 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 – DRESCH QUARTET ÉRD 
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Playoff - sportmagazin 
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:10 Honvéd 7
14:20 Sztárportré 358. rész
15:25 Képújság
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Partizán tv  

– DZSÚDLÓ: „Engem nem ölt meg ez a hely. 
Valakit meg igen.”

18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I   
21:15 Partizán tv – „Tibi atya akár még 

politikai mozgalommá is válhat"
22:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
23:00 Párbeszéd
00:15 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 19. KEDD
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
8:45 Partizán tv – „Ebben az országban 

nagyon sok Orbán Viktor van"
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Mozgás - Fitnesz percek
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Párbeszéd
12:55 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 – ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Kézilabda
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:05 Mozgás - Fitnesz percek
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin 
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás - Fitnesz magazin
20:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
22:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:35 Film- Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András
00:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 20. SZERDA
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Patizán tv 

–  Az első magyar populisták: mi volt 
a népi mozgalom és mit tanulhatunk 
ma belőle?

10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:40 Képújság
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:20 Playoff - sportmagazin
12:35 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Kézilabda 2021-2022. 
 Női NB I 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

16:50 Monda és valóság határán
 Helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
17:20 Negyedik negyed, Fodor János 

beszélgetős műsora, Szilágyi János (ism)
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00 Film – Nem tudom, 
 halljátok-e ti is (2019), 
 dokumentumfilm,  

R.: Takács Edina, Surányi Ádám
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:05 Partizán Tv  

– A Fidesz és a határon túli magyarok - 
mennyit ér és miért annyi a 95%?

22:45 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport
 0:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 21. CSÜTÖRTÖK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 MŰÁBRÁND - 275 GÓRA ORSOLYA Az 

örök áramlás forrása MissionArt
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Partizán tv– DZSÚDLÓ: „Engem nem 

ölt meg ez a hely. Valakit meg igen.”
10:55 Képújság
12:20 Playoff – sportmagazin
13:00 ÉRDI JAZZ FESZTIVÁL 2021
 – ORBAY LILLA GROUP
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 Partizán tv  

– „Ebben az országban  
nagyon sok Orbán Viktor van"

16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:30 Érdi történetek
17:25 Partizán tv – Hol vannak a cigány 

Benzemák?
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Mozgás – fitnesz magazin 
20:05 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:20 Kézilabda 2021-2022. Női NB I 
20:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
22:10 Film-Film... (2000), magyar 

filmdráma, Szereplők: Temessy Hédi, 
Darvas Iván, Básti Juli

0:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 22. PÉNTEK
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd 
9:00 Ki-beszélt Művészet
 157 HERMANN ZSÓFIA festőművész
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Érdi Jazz fesztivál 2021 
 BERKI TOMI 75 feat NAGY JÁNOS TRIÓ
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
13:00 Képújság
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:20 Labdarúgás 2021-2022. 
 NB III, Nyugati csoport 
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:15 Képújság
18:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
18:20 Párbeszéd
18:45 Playoff - sportmagazin
19:00 Esti Mese  
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:15 Negyedik negyed, Fodor János 

beszélgetős műsora, Szilágyi János (ism)

19:45 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
20:00  A kajakozásban 
 nőttem fel (2019)
 portréfilm, Rendező: Babiczky László
20:40 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
21:00 Partizán tv 

– Hol vannak a cigány Benzemák?
21:20 Film -Terényi Ede , (2015), 
 dokumentumfilm,  

rendező.: Surányi András 
23:05 Érdi történetek
0:25 Érdi napló – napi hírösszefoglaló

Július 23. SZOMBAT
8:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
8:15 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek – vallási műsor
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
10:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
10:15 Monda és valóság határán
12:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
12:35 Monda és valóság határán
14:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
14:30 KI BESZÉLT MŰVÉSZET 157 
 HERMANN ZSÓFIA festőművész
16:00 Érdi napló – napi hírösszefoglaló
16:40 Hit és Lélek – vallási műsor 
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
18:50 Esti Mese
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:35  Film – Nekem már egy 
 hét után honvágyam van...

(2018),  portréfilm,
 Rendező: Babiczky László
21:50 7 nap
22:30 Film-Erózió, (1991),  

rendező: Surányi András
00:00 7 nap

Július 24. VASÁRNAP
8:00 7 nap
8:30 Párbeszéd
9:00 Hit és Lélek ism.
 Az Evangélikus és 
 a Görögkatolikus egyház üzenete
10:00 Kézilabda 2021-2022. Női NB I  
11:00 7 nap
11:15 Képújság
12:00 7 nap
12:35 Playoff - sportmagazin
14:00 7 nap
14:25 Hit és Lélek ism.
 A Római katolikus- és 
 a Református egyház üzenete
15:25 Negyedik negyed,  

Fodor János beszélgetős műsora,  
Szilágyi János (ism)

15:45 Kézilabda  2021-2022. Női NB I   
18:00 7 nap
18:35 Párbeszéd
19:00 Esti Mes 
 – kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
19:05 Mozgás – fitnesz magazin
20:00 7 nap
20:30 Playoff - sportmagazin
20:35  Film - A kajakozásban 
 nőttem fel (2019) portréfilm, 
 Rendező: Babiczky László  
21:30 7 nap
22:30 Film – Erózió, (1991), 
 rendező: Surányi András

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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KÖNYVAJÁNLÓ

TÁRSASJÁTÉKOT A KÖNYVTÁRBÓL

Új szolgáltatásról számolt be a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár, miszerint 2022. 
július 11-től az intézmény felnőtt könyv-
tári részlegéből már társasjátékokat is ki 
lehet kölcsönözni. Illetve akár helyben is 
használni.
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Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése-oktatása,minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény az intézményi 
dokumentumok és a munkaköri leírás a munkakörre előír.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglal-
koztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI. 7) önkormányzati rendelete alapján éves 

caffetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak 

szóló erkölcsi bizonyítvány
• Végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Fényképes szakmai önéletrajz

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés
• Kiváló szintű megbízhatóság
• Kiváló szintű kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit 
utca 3. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 370/2022, valamint a mun-
kakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kincsesovoda.hu honlapon szerezhet.

Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, valamint az intézmény helyiségeinek 
takarítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben fog-
lalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013.(XI) önkormányzati rendelete alapján éves 

cafetéria juttatás és egyéb minősítési pótlék az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános, óvodai dajka,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak 

szóló erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok másolatai
• fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka 

képesítés ,
Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű gyermekközpontúság
• Kiváló szintű megbízhatóság
• Kiváló szintű együttműködési készség
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés
• Kiváló szintű kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Edit utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
368/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

 
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nevelő-oktató munkát segítő gondozási és nevelési feladatok ellátása, a rábízott gyermekek, gyermek cso-

portok felügyelete és irányítása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben fogla-
koztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/3013.(XI. 7.) önkormányzati rendelete alapján éves 

cafeteria juttatás az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazottaknak 

szóló erkölcsi bizonyítvány
•  Végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Fényképes szakmai önéletrajz
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisz-
tens képesítés/bizonyítvány,

• Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű gyermekközpontúság,
• Kiváló szintű kommunikációs készség,
• Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,
• Kiváló szintű megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.
A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái címére történő megküldésével (2030 Érd, Edit 
utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 369/2022 , valamint a 

munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
Elektronikus úton Lehóczki Anna Elvira részére a kincses@erd.hu e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kincsesovoda.hu honlapon szerezhet.

Szociális Gondozó Központ - Érd 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ - Érd 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és közösségi csoportok segítése a 

társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgálta-
tásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

• Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség, 
közösségi szociális munkás vagy felsőfokú 
egészségügyi végzettség mentálhigiénés vég-
zettséggel, viselkedéselemző, pszichológus, 
bővebben a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. 
sz. melléklete alapján,

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat 
a személyes adatok pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez. 

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ - Érd címére történő megküldésével (2036 Érd-Érd-
ligeti posta, Pf. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2022, 

valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
vagy

•Elektronikus úton Szakács András részére a munkaugy@szocgond.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos! Kérjük ne várjon a pályázati határidő végéig! Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 

amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Érdi Újság - 2022. július 06. / Érdi honlap - 2022. június 30.



15 2 0 2 2 .  j ú l i u s  1 2 .  |K Ö Z É R D E K Ű

A polgármester fogadóórája
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

Minden hónap első keddjén 
a Polgármesteri Hivatalban 15–17 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)

Tel: 06-30-396-5673
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 
17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája

A képviselők fogadóórája

SZŰCS GÁBOR

Minden hétfőn 16–18 óráig.
Előzetes bejelentkezés
a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

TETLÁK ÖRS

Minden hétfőn 16–18 óráig.
Előzetes bejelentkezés
a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

 8. vk. ANDRASEK MÓNIKA
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-477-5118
E-mail: andrasek.monika@erd.hu
Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen
egyeztetett időpontban és helyszínen

A diákpolgármester fogadóórája
CSÁK BÁLINT,

Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

 1. vk. ANTUNOVITS ANTAL
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-259-2555
E-mail: antunovits@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

 2. vk. SIMÓ KÁROLY
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-564-4276
E-mail: simo.karoly@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

 9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA
(FÜGGETLEN)
Tel: 06-70-312-7184
E-mail: drasztaloseva@gmail.com
Minden hónap első 
és harmadik szerdáján 17–19 óráig.

 3. vk. LENGYEL PÉTER
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3845
E-mail: lengyel.peter@erd.hu
Minden hónap első és harmadik hétfőjén
17–19 óra közt telefonon vagy e-mailen
történő egyeztetés szerint.

 4. vk. BALLA IMRE
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3865
E-mail: balla.imre@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

 5. vk. GREGUS LÁSZLÓ
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-389-8341
E-mail: gregus.laszlo@erd.hu
Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

 6. vk. SZŰCS GÁBOR
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-36-21-359
E-mail: szucs.gabor@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

 7. vk. TETLÁK ÖRS
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-23-522-313
E-mail: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes
bejelentkezés alapján.

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

 10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-986-8808
E-mail: cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonos, e-mailes egyeztetés  
szerint mindennap.

 11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-971-8151
E-mail: csepanistvan@gmail.com
Telefonos egyeztetés alapján.

 12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-251-1650
E-mail: gl.alex.m@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján
hétfőtől péntekig.

 DR. BÁCS ISTVÁN
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4602
E-mail: bacs.istvan@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

 DEMJÉN ATTILA 
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-569-9243
E-mail: attila.demjen@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

 FÜLÖP SÁNDORNÉ
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-513-7218
E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

 T. MÉSZÁROS ANDRÁS
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4494
E-mail: t.meszaros.andras@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.

HIVATALOK
 POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu

 ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL

2030 Érd, Budai út 7/b.

Telefon: 06-23-504-100

E-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

 KORMÁNYABLAK

2030 Érd, Budai út 8.

Telefon: 1818 (kék szám); 

E-mail: 1818@1818.hu; 

Ügyfélfogadás:

hétfő 08.00–18.00, 

kedd 08.00–16.00, 

szerda 11.00–19.00, 

csütörtök 08.00–16.00, 

péntek 08.00–13.00 óra.

SZOLGÁLTATÓK
 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 

    VÍZKÖZMŰ KFT.

2030 Érd, Felső u. 2

Telefon: 06-23-521-751  E-mail:

ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

www.erdivizmuvek.hu

 ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
HULLADÉKKEZELÉSI 
NONPROFIT KFT.

Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600
E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; 
Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00–20.00, 
szerda 8.00–16.00; 
péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu

 ÉRDI 
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY

2030 Érd, Fehérvári u. 69.

Telefon: 06-23-365-610

E-mail: titkarsag@ekfi.hu

www.ekfi.hu

 ÉRD ÉS TÉRSÉGE 
CSATORNASZOLGÁLTATÓ 
KFT.

2030 Érd, Felső u. 2.

Telefon: 06-23-521-591 

E-mail: ugyfelszolgalat@ 

erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–20.00,

kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,

péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 

és 06-23-500-000

www.erdicsatornamuvek.hu

 GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
 ÉRDI 
JÁRÁSBÍRÓSÁG

2030 Érd, Felső utca 43; 
Levelezési cím: 

2031 Érd, Pf.:1010; 

Központi telefonszám: 

+36-23-585-900

Fax: +36-23-232-238

E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu; 

Elnök: Dr. Liziczay Sándor. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási 

rendje: minden hónap első hétfőjén 

9:00-11:00 óra között 

előzetes telefonos bejelentkezés 

alapján. Az ügyfélközpont ügyfélfo-

gadási rendje: hétfőn 9:00-12:00 és 

13:00-15:30 óra között; kedd-péntek: 

9:00-11:00 óra között. 

Ügyfélsegítő: minden hétfőn

9:00-15:00 óra között, bejelentkezés

alapján. Pénztári órák: 

hétfő-péntek

9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.

 ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2030 Érd, Felső u. 4.

Telefon: 06-23-427-410,

06-23-427-510

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG

2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.

Telefon: 06-23-524-570

E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

 ÉRDI POLGÁRŐRSÉG

Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

 SZOCIÁLIS GONDOZÓ 
KÖZPONT

2030 Érd, Emma u. 7.

Telefon: 06-23-520-362

E-mail: kozpont@szocgond.hu

www.szocgond.hu

 CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
    KÖZPONT

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon: 06-23-366-104

E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu

www.szocgond.hu

  DR. ROMICS LÁSZLÓ  
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

2030 Érd, Felső u. 39–41.

Telefon: 06-23-365-232

e-mail: titkarsag @erdirendelö.hu

www.erdirendelö.hu

 ORVOSI ÜGYELET

2030 Érd, Szabadság tér 9.

Telefon: 06-23-365-274

 IDŐSEKET 
ELLÁTÓ KÖZPONT

2030 Érd, Topoly u. 2.

Telefon: 06-23-375-185

E-mail: idosotthon@szocgond.hu

www.szocgond.hu

A POLGÁRŐRSÉG FELHÍVÁSA

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

HA ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST, ZÖLDHULLADÉKKAL, 
SZEMÉTTEL ÉGETÉST, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE VALÓ BEHAJTÁST 

TAPASZTAL, ÉRTESÍTSE AZ ÉRDI POLGÁRŐRSÉGET!
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