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A Bukovinai Székely Népdalkör 
alkotja a magját azoknak a 
sok évtizeddel ezelőtt Magyar-
országon menedékre és hazára 
találó székely családoknak, akik 
Érden telepedtek le, és immár 
több mint harminc éve egy kivá-
ló hangulatú bálra összejönnek, 
hogy köszöntsék egymást a rég 
nem látott rokonok, barátok és 
ismerősök – befogadva maguk 
közé mindazokat, akik szívesen 
eltöltik velük a virradatig tartó 
mulatságot. 

A jelentős érdi rendezvény 
házigazdája, mint mindig, ezút-

tal is Kóka Rozália, a Népmû-
vészet Mestere volt, aki nagy 
szeretettel köszöntötte az idei 
bál csaknem kettőszáz résztve-
vőjét, majd megadta a kezdő-
hangokat a Bukovinai Székely 
Népdalkörnek. Az is hagyo-
mány ugyanis, hogy a tekinté-
lyes múltú kórus minden bál 
kezdetén gazdag népdalcso-
korral köszönti a rendezvény 
vendégeit, s csak utána vehetik 
igazán birtokba a táncparkettet 
a bálozók. 

– Ez már egy remekül össze-
szokott társaság, noha minden 

évben jönnek újak és számunk-
ra ismeretlenek is a rendezvé-
nyünkre. Talán azért oly vonzó 
sokak számára, mert mindig 
megszületik a magával raga-
dó, varázslatos hangulat, ami-
ért megéri visszajönni – meséli 
a bál kezdetén Kóka Rozália. 
– Az első bálokon még részt 
vettek az idős bukovinai szé-
kelyek, nagymamák, nagypa-
pák is eljöttek, de sajnos, mára 
már sokan közülük nincsenek 
velünk. Leszármazottaik viszont 
továbbra is eljönnek helyettük, 
és persze az eltelt évtizedek 

alatt jelentősen cserélődött is 
a vendégsereg egy része, de a 
dalkör tagjaira, hozzátartozóira, 
a barátokra és ismerősökre min-
dig lehet számítani. Ahogyan 
mindig, most is elhangzik a 
„Már én többé bukovinai lakó 
nem leszek” kezdetû dal, ami a 
szülőföldtől való búcsút jelenti, 
és lesz, akit mélyen érint. Ám 
bármilyen harsány és vidám a 
hangulat, éjfélkor mindig elné-
mul a hangos muzsika, és a 
mulatozók is elcsendesednek, 
hogy először a Székely him-
nuszt, majd Magyarország 
nemzeti himnuszát énekeljék el 
közösen, és ez a rendezvény 
egyik legszebb, legmegrendí-
tőbb pillanata. Kezdetben éve-
kig csak a Székely himnuszt 
énekeltük el, aztán valaki fel-
vetette, hogy az kötne bennün-
ket igazán össze, ha mindkettőt 
elénekelnénk, azóta megtesz-
szük, és óriási élmény ez mind-
annyiunknak – mondta a bál 
háziasszonya.

Idén több mint száznyolcvan 
jegy fogyott el, és az elemó-
zsiával megpakolt kosarakból 
hamar megteltek az asztalok 
finomabbnál finomabb falatok-
kal, süteményekkel, no meg 
jóféle borokkal töltött palackok-
kal, hiszen az is a hagyomány 
része, hogy mindenki azt eszik-
iszik, amit és amennyit magá-
val hoz a mulatságra. Mivel 
mindannyian tömött kosarakkal 
érkeznek, bőven akad falatozni- 
és innivaló az asztalokon, ami 
kitart majd egészen reggelig, 
mert az is régi szokás, hogy a 
legkitartóbbak virradatig ropják 
a táncot. A talp alá valót pedig 
hagyományosan a bonyhádi 
Illás Anti és zenekara szolgáltat-
ta, s bár Kóka Rozália nem, de a 
Bukovinai Székely Népdalkör 
asszonyai mégis készültek meg-
lepetésekkel: nagy gondosság-
gal csomagolták be a kisebb-
nagyobb értékû ajándékokat, 
amelyeket tombolán sorsoltak 
ki, nem kis örömet szerezve a 
szerencsés nyerteseknek. 

A résztvevők számából és a 
remek hangulatból ítélve, a har-
minckettedik érdi kosaras szé-
kely bál is igen sikeres volt, és 
az átmulatott éjszakát követően 
a bálozók úgy mentek haza, 
hogy a következők sem szeret-
nék kihagyni, hiszen jövőre is jó 
lesz majd ugyanitt együtt lenni, 
szülőföldre emlékezni, ismert 
dalokat énekelni és sokat tán-
colni. Bálint Edit

Kosaras székely bál harminckettedszer

Székely és magyar himnusz éjfélkor
Bár otthon van, mégis gyakran hazagondol, ki tartósan vagy örökre hazát cserél. 
Sokan a szülõföldtõl távol is igyekeznek megõrizni s alkalomadtán feleleveníteni 
õseik szokásait, hagyományait, ahogyan példaértékûen teszik ezt a városunkban 
élõ bukovinai székelyek. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban idén immár har-
minckettedik alkalommal tartották meg a kosaras székely bált. 

Remek hangulatban virradatig ropták a táncot a legkitartóbbak
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A Bukovinai Székely Népdalkör a szülõföld dalaiból adott elõ egy 
csokorravalót

Kóka Rozália a Bukovinai Székely 
Népdalkör vezetõje és a bál házi-
asszonya köszöntötte a vendégeket

helyi társadalom

A Szociális Gondozó Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Családok Átmeneti Otthona  
gondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Nyírfa utca 11.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: A Családok Átmeneti Otthona ügyfeleinek gondozá-
sa, a szakmai irányelvek betartásával. A családok bekerülési okának megszüntetése és a 
személyre szabott gondozás biztosítása. Munkáját megszakítás nélküli munkarendben 
végzi. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, csecsemő- és gyermekgondozó(OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő, - II. (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos 
gyermekgondozó (OKJ), 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Iskolai végzettséget igazoló 
okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 1/2011, valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.
hu E-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
•   Érd Honlap – 2011. január 21.

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 idejű 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, gyermekneuroló-
giai szűrővizsgálatok végzése, konzultáció, szakvéleményírás. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  Egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő) 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: pszichoterápiás képzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, diplomamáso-
lat, erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja:  a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. 
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: 4130/11, 
valamint a munkakör megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 30. 
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. 


