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Egyik ismerősöm kérdezte a 
minap, hogy írásaim témáit a szer-
kesztőség határozza meg, vagy 
pedig én találom ki, hogy miről 
írok? Miután az újságíró szuverén 
lény – válaszoltam – ezért felelős-
séggel maga határozza meg témá-
it. Hetven éve, amióta a pályán 
vagyok – egészítettem ki mondan-
dómat – soha nem kényszerített 
senki, hogy miről, mit hogyan 
írjak. Igaz, felkérés sok helyről 
jött, de ha írásomban valami kifo-
gásolni való volt, az a cikkem nem 
jelent meg. 

Az Érdi Újsággal kapcsolatban 
elmondhatom, lapunk a rendszer-
váltás évében született, és néhány 
hónapig főszerkesztője voltam. 
A témákat és a megjelenő írások 
többségét külső munkatársak 
javasolták és írták. Később, 1997-
től, mint külső munkatárs, mindig 
is magam határoztam meg témái-
mat. Ismerősöm azt is kérdezte, 
nem szenvedek-e témahiányban? 
Ennek éppen ellenkezője áll fenn! 
Túlontúl is sok a megírandó, soka-
kat érintő, érdeklő téma. Példaként 
álljon itt az uborkából „kisarjadt” 
járványügy. A napokban megálla-
pították: a hasmenést okozó bak-
térium, cáfolatukkal ellentétben, 
mégis a csíranövényekben fordul 
elő, és már eleve benne van a 
csírában. Ennek folytatásaként 
egy felelőtlen kijelentés hangzott 
el, miszerint, „teljesen fölöslege-
sek tehát a fertőzés gátlására tett 
higiéniás erőfeszítések.” Értsd: a 
gyakori kézmosás, és a tisztaságra 
törekvés. Szerintem jó lesz azért 
továbbra is a tisztaság megőrzé-
sével kerülnünk a fertőzési lehe-
tőségeket!

Lapunk visszatérő témája a csa-

tornázás. Ez a megvalósulása ese-
tén nagy jelentőséggel bír majd, 
az itt élő lakosság életnívójának 
szempontjából. A téma távolról 
sincs kimerítve. A város eddig 
csatornázott területein akadnak 
családi házak, ahol ilyen-olyan 
okokból nem lehetséges csator-
nába terelni a szennyvizet. Ezzel 
a témával már most kellene fog-
lalkozni, – s ezt tervbe is vettem, 
– hogy a város csatornázása köz-
megelégedésre történjék.

 Érd területét két vasútvonal met-
szi át, zömében a lakóházak mel-
lett robogva el. Az országgyûlési 
képviselőjelöltek ígéretlistájából 
nem szokott hiányozni a zajfa-
lak építésének ígérete. Más kér-
dés, hogy az elmúlt élvtizedek 
alatt mennyi zajfal épült? Igaz, a 
fasorok, felnőve zaj-elnyelőként 
viselkednek. A romló gazdasági 
helyzet, az ezzel járó szegénység 
miatt azonban gyérül a faállo-
mány. Itt Érdligeten erdővé nőtt 
fasorok tûntek el a sínek mel-
lől, növelve a zajhatást. A napi 
száznegyven vonat zakatolása-
dübörgése nem tréfadolog. A jó 
az lenne, ha ezt a témát elfelejthe-
tővé tudnánk tenni. 

Vannak kulturális témák is, 
amelyekről bővebben írni kellene. 
Elsőként szeretném megosztani 
másokkal örömömet a tekintetben, 
hogy Büki Attila költőnek, dráma-
írónak, festőmûvésznek, Duna-
part folyóiratunk főszerkesztőjé-
nek „Versmozaik” címmel új ver-
seskötete jelent meg s számomra 

meglepetés volt. A verseknek 
nincs címük, a Tartalomjegyzék 
csupán a vers első sorát tünteti fel, 
a jobb eligazodás végett. Az egyes 
oldalak lapszámozása ízléses 
tónussal nyúlik az oldalba, ezzel 
is könnyítve, hogy megjegyez-
zük, hányadik oldalon, melyik 
vers tetszett? Büki témái látszólag 
elvontak. Ám, mégis rátalált egy 
új hangra, formára, hogy életünk 
köznapi dolgaiban tömören, a 
költészet nemes nyelvén előadja a 
véleményét a világról, rólunk, és 
persze, önmagáról. 

Érdi irka címmel mindössze 
20 oldalnyi terjedelemben iro-
dalmi-kulturális folyóiratot adott 
ki a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ, Daróci Lajosné szer-
kesztésében, aki egyúttal az 
Irodalomkedvelők Klubját is 
vezeti. A Poly-Art Alapítvány 
által támogatott lap első számá-
ban sok szerző írása szerepel 
versben és prózában. A szerzők 
között van néhány általam ismert 
személy, akiknek munkásságáról 
írtam vagy kötetüket ismertettem. 
Nevek említése nélkül jegyzem 
meg, egyikük a tavaly Pécsett a 
Haiku-szerzők Világtalálkozóján 
nagy sikert aratott. Angol nyelvre 
fordított mûveit a világ-ranglistán 
tartják számon. Meg kell azt is 
jegyeznem, hogy vannak köz-
tük kezdők, úgynevezett ama-
tőrök. Legyünk türelmesek. Õk 
ma még így képesek kifejezni 
magukat, ahogy fiatalon a ma 
elismert költők és írók. „Élni és 
élni hagyni!” Mást nem idézek. 
Írásom a magaméval zárom: az 
önkifejezés keresése önmagában 
is érték.

  Bíró András

Témák

Krisztus születése előtt több, 
mint négyszáz évvel állította 
először színpadra egy hellén 
szerző, bizonyos Arisztophanes 
a csodaszép fiatalasszony, 
Lysistrate történetét. A hölgy 
nemcsak gyönyörű volt, hanem 
okos is, és amikor valami célja 
volt – történetesen az, hogy 
férje, és annak katonatársai 
hagyják már abba a háborús-
kodást és térjenek haza hitve-
sükhöz – akkor tudta, hogy ezt 
hogyan lehet a leghatásosab-
ban elérni. Volt ugyanis vala-
mije – társnőinek úgyszintén 
volt valamijük – amit bevetve 
gyakorlatilag bármire rá tudták 
venni a férfiakat. Ez a valami 
nem az, amire most esetleg 
többen gondolnak, de erről 
majd később.

Érdemes azt is végiggondol-
ni: mi a legfőbb különbség a 
múzeumi teremőr és a rendőr 
között? Mindkettő őriz valamit 
– benne van ez a nevükben 
is – mindketten komoly, fele-
lősségteljes munkát végeznek, 
mégis van egy jelentős lényegi 
eltérés e két szakterület műve-
lői között, amit tömören így 
nevezhetünk: érdekérvénye-
sítő képesség. Ez az, ami a 
múzeumi teremőrnek nincs, 
hiszen próbáljuk csak elkép-
zelni: mennyire lenne hatásos 
mondjuk egy tüntetés, ahol 
tiltakozva vonulnának a más-
kor műtárgyakra, őskori lele-
tekre, vagy éppen múmiákra 
vigyázó derék emberek. Hiába 
emelnének magasba táblákat, 
transzparenseket, senki nem 
figyelne rájuk. Más a helyzet 
a rendőrökkel. Ha ők utcára 
vonulnak, azt bizony észre-
vesszük valamennyien, mert-
hogy nekik megvan az, ami 
a múzeumiaknak nincs. Ez 
volt meg Lysistraténak és társ-
nőinek is annak idején, meg 
manapság néhány szakterület 
művelőinek, egészségügyi dol-
gozóknak, tűzoltóknak: érdek-
érvényesítő képesség.

Az igazi kérdés persze az, 
hogy ha valakiknek olyan a 
helyzete, olyan a társadalmi 
státusa, hogy érvényesíte-
ni tudja „erőből” az érdeke-
it, akkor mindenképp kell-e 
élnie ezzel az eszközzel? Nem 
célszerűbb megoldás-e az, 
ha inkább érvek vonulnak fel 
tárgyalóasztalnál egymással 
szemben, kialakítva valami-
féle kölcsönösen elfogadható 
álláspontot? A cél ugyanis nem 
lehet más, mint a társadalmi 
szintű igazságosság minél 
jobb megközelítése. Eszembe 
jutott egy régi műegyetemi 
professzor, Gillemot László 
nevezetes mondása – benne 
volt az egyetemi évkönyvek-
ben is – miszerint „úriember 
az, aki tud szaxofonozni, de 
nem teszi”… Vagyis, ha vala-
mire megvan a lehetőségem, 
valamit megtehetek, az önma-
gában nem jelenti azt, hogy 
meg is kell tennem, hogy élni 
is kell a lehetőséggel.

Mint például az úgynevezett 
szerzett jogokkal. Egy nyilvá-
nos vitában hangzott el mosta-
nában: régen szerzett jog volt 
a rabszolgatartás is, mégis fur-
csa lenne, ha most bárki élni 
szeretne vele. A példa persze 
szélsőséges, és az is nyilvánva-
ló, hogy egy vasöntő, vegyipari 
dolgozó, vagy bányász jobban 
rongálja a szervezetét, mint 
egy irodai adminisztrátor, tehát 
mindenképpen indokolt, hogy 
a társadalom díjazza a köz 
érdekében végzett, az egészsé-
get jobban igénybe vevő tevé-
kenységet. A mértéket és az 
indokoltságot azonban részle-
tes, szakmai alapú tárgyalások-
kal célszerű kialakítani, külön-
ben okkal érzik úgy a többiek, 
hogy nekik csak „szerzett jog-
talanság” jutott.

A szerkesztõ jegyzete

Jogok és érdekek

Az egynapos sebészethez kap-
csolódó szabályozás bonyolult 
és szigorú –, mindez természe-
tesen a betegek nagyobb bizton-
sága érdekében. Az eljárás min-
denki számára előnyös: a bete-
geknek főleg azért, mert nem 
kell hosszú ideig távol lennie a 
családjától, az egészségbiztosí-
tónak és az egész társadalom-
nak pedig azért, mert kisebb a 
költsége, mint a hagyományos 
kórházi ellátásnak. 

Az eljárás április elejétől már 
városunkban is hozzáférhető. 
A szakrendelő tevékenységének 
bővüléséről dr. Kőszegi Gábor, 
a szakorvosi rendelőintézet 
főigazgatója adott tájékoztatást 
lapunknak.

Az előzményekről a főigaz-
gató elmondta, hogy mintegy 
öt évvel ezelőtt merült föl a 
város egészségügyi intézmény-
rendszerének fejlesztése iránti 
igény. A lehetőségek egy pályá-
zati kiírás kapcsán nyíltak meg: 
a szakorvosi rendelőintézet 

bővítéséhez 1,3 milliárd forintos 
pályázati pénzt nyert a város, 
amelyhez az önkormányzat 130 
millió forintos önrésszel járult 
hozzá. Az építés 2010. decem-
berében fejeződött be, az inté-
zet régi szárnyát lebontották, a 
helyén emelték a háromszintes, 
kétezer négyzetméteres új épü-
letet. Annak földszintjén reha-
bilitációs egység, középső szint-
jén digitális radiográfiai egység, 
és a fölső szinten egynapos 
sebészet és gasztroenterológiai 
részleg mûködik. A szükséges 
mûködési engedélyek beszerzé-
se mintegy három hónapot vett 
igénybe. A környezetvédelmi 
és vízügyi hatóság az utolsó 
pillanatban még zajszintvizs-
gálatot is elrendelt az épület-
gépészeti berendezésekre. Az 
idén március végére sikerült 
az intézménynek valamennyi 
engedélyt és finanszírozási 
szerződést biztosítani, az egy-
napos sebészeten április 4-én 
indult az érdemi orvosi munka. 

Az előző hónapban került 
sor a mûtők és a kórtermek 
berendezésére, a mûszerek, az 
informatikai rendszer, a fertőt-
lenítő helyiségek telepítésére és 
beüzemelésére, az ott dolgozók 
betanítására.

Az egynapos sebészet fogal-
ma olyan beavatkozásokat 
jelent, amelyek nem végezhetők 
el járóbeteg-ellátás keretében, 
de a mûtét és a megfigyeléses 
időszak 23 óra 59 percnél rövi-
debb. A beavatkozásokat köve-
tően a betegek állapota álta-
lában nem igényli az éjszakai 
orvosi ügyeletet, csak néhány 
esetben. Akkor természetesen 
a nővér és az aneszteziológus 
a beteg mellett marad. Ahhoz, 
hogy a beteg az egynapos 
mûtétre bekerülhessen, gon-
dos kiválasztási folyamatra van 
szükség. Alapvető feltételek: a 
páciensnél nem várható, hogy 
a mûtét kapcsán valamilyen 
súlyosabb probléma jelentke-
zik, illetve a mûtét utáni napok-

ban valaki otthonában ápolja. 
Amikor a beteg a szakorvosi 
rendelésre jelentkezik a járóbe-
teg-rendelésen, a doktor ajánlja 
a mûtétet, és ha azt a beteg 
elfogadja, az orvos ellátja meg-
felelő beutalókkal (EKG, mell-
kas-átvilágítás, laborvizsgálat), 
az operációra az engedélyt az 
aneszteziológus adja meg.

Az egynapos sebészeti tevé-
kenységet hat területen enge-
délyezte az intézmény számára 
a pályázati kiírás, az ÁNTSZ 
és az OEP: általános sebészet, 
szülészet-nőgyógyászat, sze-
mészet, fül-orr-gégészet, orto-
pédia és urológia. A sebészet 
területén jellemzők a sérv-, 
aranyér- és visszérmûtétek. 
Nőgyógyászaton terhességmeg-
szakítások, egészségügyi kapa-
rásnak nevezett beavatkozások, 
a külső nemi szervi mûtétek 
a leggyakoribbak. Az urológia 
területén a külső nemi szer-
vi és bizonyos hólyagmûtétek, 
ortopédia esetében elsősorban 
a térdízületeken és tenyéren 
végzett beavatkozások, ideg-
felszabadításos mûtétek, kala-
pácsujj- és bütyökmûtétek 
gyakoriak. A szemészeti mûté-
tek közül elsősorban szürke-
hályogmûtétet végeznek, amely 
ma már mindössze tizenöt per-
cig tart, cseppérzéstelenítéssel, 
többnyire injekció nélkül. A fül-
orr-gégészeti mûtétek közül az 
orrmelléküreg- és bizonyos 
fülkorrekciós mûtétek jöhetnek 
számításba.

A mûtéteket az intézet orvo-
sai mellett más intézmények 
orvosai is végzik. Az új épü-
let berendezéseihez több mint 
480 millió forint értékû új 
mûszert kapott az intézmény. 
Valamennyi orvos nagyon elé-
gedett a mûszerparkkal és a 
mûtéti körülményekkel, a bete-
gek is nagyon pozitívan nyilat-
koztak a körülményekről.

Minden pozitív vélemény 
mellett mit kívánhat az újságíró 
az Olvasóknak? Jó egészséget –, 
és ha lehet, azért kerüljék el az 
egynapos sebészetet is!

 Mucsi Ferenc

Kórház helyett egynapos sebészet
Az egynapos sebészet gyakorlata világviszonylatban az 1970-es évek elején indult, 
hazánkba jelentõs késéssel érkezett. Ennek részben az az oka, hogy a személyi és 
tárgyi feltételeknek nem könnyû eleget tenni. 

Az egynapos sebészeti tevékenység hat területen mûködhet
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A Szociális Gondozó Központ Érd  a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet 

Pöttöm Sziget Bölcsőde

kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Aradi utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: bölcsődei ellátásban részesülő 1-3 éves gyer-
mekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellá-
tása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, érettségi és cse-
csemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekne-
velő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó,- nevelő (OKJ), csecsemő- és 
gyermekgondozó (OKJ), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, felső-
fokú csecsemő és gyermeknevelő - gondozó képesítés, 
Elvárt kompetenciák: Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező 
készség, bölcsődei módszerek magas szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
5/2011 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek 
elküldésre illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben meg-
felel.  A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd Honlap - 2011. június 20.

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 jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: gyermekpszichiátriai tevékeny-
ség, gyermekneurológiai szűrővizsgálatok végzése, konzultá-
ció, 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:
•  szakmai önéletrajz, diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga 
Lászlóné nyújt, a 06-23/523-700-as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 4236/11, valamint a munkakör megnevezését: 
Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu
•  www.kozigallas.gov.hu 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
epsz-erd.hu honlapon szerezhet. 


