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Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

gyermekpszichiáter 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozatlan idejû közalkalmazotti jog‑
viszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás. A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: gyermekpszichiátriai tevékenység, gyermekneurológi‑
ai szûrővizsgálatok végzése, konzultáció, szakvéleményírás 
Illetmény  és  juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány‑
adók. 
Pályázati feltételek:  Egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő), 
Előnyt jelentő kompetenciák:  pszichoterápiás képzettség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, diplomamásolat, 
erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör  betölthetőségének  időpontja:  A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 11. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3938/10, valamint a munkakör 
megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15. 
A pályázati  kiírás  további  közzétételének  helye,  ideje:  Oktatási és Kulturális 
Közlöny,   www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz‑erd.hu honlapon sze‑
rezhet. 

Kosár Kupával egybekötött Fitt 
Napot tartottak október 2-án 
az érdi Tesco parkolójában. Az 
áruházlánc programsorozatával 
az egészséges életmódot sze-
retné népszerûsíteni vásárlói 
körében.

A szombati szabadidősport-
napon negyvenhét Érd és kör-
nyékbeli csapat mérte össze ere-
jét. A három plusz egy fős csapa-
tok korcsoportonként küzdöttek 
egymással. Az egypalánkos mér-
kőzések 21 pontig – 15 percig 
– zajlottak. A rendezvény célja a 
kosárlabdasport népszerûsítése 
és a játéklehetőség biztosítása 
volt. A hétvégi családi program 
a jókedv, a sport és az egészség 
jegyében telt.

 A bajnokságot első alka-
lommal, hagyományterem-
tő szándékkal rendezték meg 
városunkban. „Vállalati felelős-

ségvállalásunk során számos 
ponton kapcsolódunk azokhoz 
a közösségekhez, amelyekben 
jelen vagyunk, tevékenykedünk. 
Egyik kiemelt fontosságú vál-
lalásunk, hogy segítjük vásár-
lóinkat az egészségesebb élet-
mód megvalósításában. Ennek 
érdekében szerveztük meg 
2009-ben a Tesco Fitt Napokat, 
ahol sportolni hívtuk az érdek-
lődőket, emellett tanácsadáso-
kat szerveztünk az egészséges 
életmód témakörében.” – vallja 
a cég vezetősége. Idén a prog-
ramot továbbfejlesztve hirdet-
ték meg a Tesco Kosár Kupát. 
A bajnokság 2010 őszén három 
helyszínre látogatott el: szeptem-
ber 18-án Nyíregyházán, 
október 2-án Érden, októ-
ber 3-án Esztergomban állo-
másozott. A versenyre 12 
éves kortól lehetett nevezni. 

Kosár Kupa és Fitt-teszt
A sportprogramokon való rész-
vétel ingyenes volt. A kupát 
a Budapest Sportiroda a Pest 
Megyei Kosárlabda Szövetséggel 
karöltve szervezte és irányítot-
ta. A csapatmérkőzések mellett 
egyéni pont-, és büntetődobó, 
valamint utcai versenyek foly-
tak. A sportnap szervezői a leg-
kisebbekre is gondoltak: a nap 
folyamán légvár várta az örökké 
fáradhatatlan gyermekeket.

 A Tesco Kosár Kupa ered-
ményhirdetésére három órakor 
került sor. A díjakat T. Mészáros 
András és az áruház személy-
zeti igazgatója közösen adták 
át. A legjobban teljesítő egyéni 
versenyzők és csapatok között 
kupákat, érmeket és ajándéktár-
gyakat osztottak ki.

 A mérkőzések mellett a szur-
kolók és az érdeklődők ingyenes 
egészségügyi felmérésen vehet-
tek részt. A parkoló lezárt terü-
letén felállított sátorban négy 
tesztállomáson vizsgálhatták 
meg többek között erő-, illetve 
állóképességüket. A legnagyobb 
érdeklődés a vérnyomás, a vér-
cukorszint- és a koleszterin-
szint-mérés mellett az evezős 
és a kerékpáros állóképesség 
tesztek iránt mutatkozott. Az 
elért eredményeket személyre 
szabottan, szakemberek érté-
kelték, szükség esetén életve-
zetési tanácsokkal is szolgáltak. 
A fitt sátor látogatói 500 forint 
értékû sportszervásárlási utal-
ványt és egy Tesco-kulcstartót 
kaptak ajándékba.

 Az egész napos rendezvény 
a sportprogram megvalósítása 
mellett a helyi gyermekközpon-
tú szervezetek támogatását is 
szolgálta. A kupa idején min-
den résztvevő és vásárló lead-
hatta voksát az önkormányzat 
és a Tesco áruház által közö-
sen kijelölt – a város életében 
nagy jelentőséggel bíró – ala-
pítványok egyikére. Összesen 
csaknem 4000 szavazat érkezett 
az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete, az Emberi 
Hang Alapítvány, illetve a Rado 
Kosársuli szervezetekre. Az ala-
pítványi támogatást végül – több 
mint 3000 szavazattal – a Rado 
Kosársuli nyerte: a város veze-
tősége és a Tesco áruház által 
felajánlott 500 ezer forinttal lett 
gazdagabb. Kovács Renáta

Díjazottak és díjkiosztók a sportversenyen
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Az érdi fiatalok közül jó néhá-
nyan szeptember utolsó nap-
ján kispárnáikkal vonultak ki a 
Béke térre és kedvükre dobál-
ták egymást. A 2030 – A Mi 
Irányítószámunk Egyesület 
korábbi flashmob sikere után 
újra mozgásba hozta a várost.

Szeptember 30-án párnákkal 
püfölték egymást a fiatalok. 
A 2030 Egyesület újabb villám-
csődülettel lepte meg a várost, 
ezúttal a lakótelepi játszótéren – 
látványos közösségi eseménnyel 
színesítve ily módon az érdiek 
csütörtök délutáni programját.

A flashmobon bemelegí-
tésként – Carlo vezetésével 
– mondókákat tanultak a részt-
vevők. A Csokoládé mikoládé 
cserkész csatakiáltás azonnal 
meghozta a csapatokba verbu-
válódott tömeg alaphangulatát. 
A szabályok ismertetését köve-
tően kicsik és nagyok ragadtak 
párnát, hogy részesei legye-
nek az első érdi párnacsatá-
nak. Sokan mondhattak végső 
búcsút kedvenc párnájuknak, 
többen azonban a szervezők 
jóvoltából utánpótlásban része-
sültek. Valóságos tollfelhőben 
úszott a játszótér. Baleset és 
sérülés nem történt.

A kezdeményezés célja Érd, 
az „alvóváros” felébresztése volt. 
„Nincs alvóváros! Mozgalmas 
Érdet!” – vallják a Húsz-harmin-
casok. „Jó reggelt, Érd! Jó estét, 
Budapest!” – hangzott a kiáltás 
a párnacsatán.

A 2030 Egyesület egyéb-
ként fotópályázatot hirdetett 
„Legjobb külső kép”, illetve 
„Legjobb belső kép” kategóriá-
ban. A szeptember 30-i párna-
csatán készült fotókat az egye-
sület facebook közösségi portál 
oldalára – nevezési kategória 

megjelölése mellett – lehet fel-
tölteni. Beküldési határidő októ-
ber vége, a kiértékelés novem-
ber 20-ig várható. Az első helye-
zettek egy-egy 2030-as párnát és 
egy-egy 2030 egyesületi pólót 
kapnak jutalmul.

A szervezők másnap sem 
hagyták unatkozni a város 
lakóit: pénteken megrendezték 
a harmadik zenés-táncos vil-
lámcsődületet a Bem téren. Az 
egyesület tagjai ismét megtán-
coltatták Érdet.

 K. R.

Szeptember végén a Tigers SE néhány verseny-
zője részt vett a New Ada Dance klub nyílt ver-
senyén Szerbiában. A New Ada Dance csapatával 
az idők során barátsággá szövődött kapcsolat 
szükségszerûvé tette, hogy ha nem is tud minden 
koreográfiával indulni a Tigers a szerbiai verse-

nyen, azért néhány résztvevővel képviseltette 
magát. Az adaiak egyébként mindig nagyon sok 
szeretettel várják a tigriseket, és állandó vastaps-
sal jutalmazzák a számokat. Most is így történt. 

A tigrisek öt koreográfiával indultak, mind az 
öt kategória aranyérmét elhozták! 

Az eredmények:
Dance Show duo youth kategória: Babák cím-

mel első hely: Krausz Ágnes és Németh Szonja.
Fantasy duo junior kategóriában Csiszér Csilla 

és Mátyus Petra első hely: Édes álmok címû 
tánca.

Fantasy solóban Mátyus Petra tánca a Dzsungel 
lánya szintén aranyérmet nyert.

Free show solóban Csiszér Csilla első helye 
nem csak az aranyérmet hozta, hanem a verseny 
legnagyobb vastapsát kapta.

Dance show duo felnőtt kategóriában a Közöny 
címet viselő koreográfiával Langó Bernadett és 
Mátyus Petra első helyet ért el.

Sajnos idén a felsőbb iskolába kerülő ver-
senyzők közül többen nem tudnak a Tigers 
edzéseire járni tovább, így nagyon értékes ver-
senyzőket vesztett az egyesület. Ezért is kérik, 
hogy aki szívesen táncol, tornázik, jöjjön, hogy 
erősítse az utánpótlást: a jövendő világbajno-
kait várják!

Tollfelhõben úszott a Béke tér

Táncoló tigrisek versenye Szerbiában

A rendezvénynek áldozatul esett több párna is
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A sikeres csapattagok: Langó Bernadett, Mátyus 
Petra, Németh Szonja, Krausz Ágnes és Csiszér Csilla

kaleidoszkóp

Civil szervezetek 
szervezetfejlesztése Budapesten

TÁMOP 5.5.3-08-01/2008-0006

„Profi Nonprofitok”

36 budapesti civilszervezet fejlesztését szervezte meg 
és kísérte végig 2009.05.01 és 2010.09.30. között a 
Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Ala-
pítvány, valamint partnerei, az Ifjúsági Koordinációs 
és Szolgáltató Egyesület, a Tanácsadók a Fenntart-
ható Fejlődésért, és a Nonprofit Humán Szolgáltatók 
Országos Szövetsége.  A fejlesztéseknek köszönhetően 
a fővárosi alapítványok és egyesületek  nem csak min-
dennapi munkájukat tudják a jövőbben profibban vé-
gezni, de javult forrásteremtő kapacitásuk is, melynek 
következtében könnyebben tudnak majd fenntartható, 
tervezhető munkát végezni.

A fejlesztések az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósultak meg. 
További információk a programról és a fejlesztett fővárosi 
szervezetekről: www.nonprofit.hu/profinonprofitok.


