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Ottjártunkkor az apróságok 
buzgón színeztek, a nagyobbak 
meg érdeklődve hallgatták a ven
dégségbe érkező Hausenauer 
Dániel bácsit, aki az Érden élő 
német nemzetiség múltjáról és 
hagyományairól mesélt nekik. 
Még egy színes, kötényes nép
viseleti ruhát is magával hozott 
szemléltetésképpen, amit a 
lányok, ma már, érthetően, nem 
találtak túl divatos viseletnek. 

Noha számos érdekes tudniva
lóval szolgált, ez a kedd délelőt
ti előadás csupán egy aprócska 
részlete volt a heti háromszori 
foglalkozásoknak, amelyekkel a 
vakáció alatt – hasznos időtöl
tést kínálva – megpróbálják a 
lakótelepi Parkoló programban 
részt vevő gyermekeknek figyel
mét lekötni.

– Idén a KEF, azaz a Kábító

szer Egyeztető Fórum prevenci
ós program keretében szervez
tük meg a nebulóknak a szün
idei elfoglaltságokat. A KEF egy 
összetettebb, egész évben zajló 
program, ami legfőképpen a 
kábítószerfogyasztás megelő
zéséről szól, és idén ebbe illesz
kedik bele a Parkoló program is 
– avat be a részletekbe Kovácsné 
Brassó Andrea, a Családsegítő 
Központ munkatársa: 

– Mondi Mónika, Rákosi 
Aglája, Kiss Sándor és László 
Imre kollégáimmal igyekszünk 
a lakótelepen és a környéken 
élő gyermekeknek minél tar
talmasabb elfoglaltságot bizto
sítani, annál is inkább, mert 
a hosszú szünidő alatt keve
sen engedhetik meg maguk
nak a hosszabb családi nya

ralást, vagy hogy drága tábo
rokba küldjék el csemetéiket. 
Fontos, hogy addig se marad
janak magukra, és főleg ne 
csellengjenek céltalanul, amíg 
szüleik nem tudnak felügyel
ni rájuk. Mindemellett abban 
is bízunk, hogy amíg itt van
nak, „ragad” rájuk, illetve meg 
is marad emlékeikben valami 
mindabból, amit ez idő alatt 
hallanak, látnak, tapasztalnak. 
Keddenként a kézmûvesfog
lalkozások mellé igyekszünk 
meghívni olyan előadókat, 
hagyományőrző csoportokat, 
akik a helyi sajátosságokról, a 
város múltjáról, jelenéről, az 
itt élő nemzetiségek, népcso
portok hagyományairól mesél
nek, hiszen Érd egy rendkí
vül sokszínû város, mégis úgy 

tapasztaltam, hogy az itt élő 
gyermekek igencsak keveset 
tudnak a lakókörnyezetükről. 
Szerencsére azok az emberek, 
akiket vendégségbe hívtunk, 
szívesen szánják erre az ide
jüket. Várunk hagyományőrző 
csoportokat, és többek között, 
Kóka Rozália is elfogadta a 
meghívásunkat. Érkezik majd 
hozzánk a rendőrségtől is elő
adó, aki a bûnmegelőzésről 
meg az alapvető közlekedési 
szabályokról tájékoztatja a 
nebulókat, de lesznek zenélő, 
különféle hangszereket bemu
tató fiatalok is. Úgy tervez
zük, teszünk egy látogatást a 
vadasparkba is, de a csütörtök 
egyébként a gyalogos kirándu
lásoké. 

– Olyan helyeket keresünk 
fel, amelyek közel vannak, és 
ahová közlekedési eszköz nél
kül, kényelmes sétával is eljut
hatunk – kapcsolódik a beszél
getésbe Kiss Sándor, azaz 
„Sanyi bácsi”, aki ezeknek 
a rövid túráknak a népszerû 
vezetője –, de a gyerekek soha 
nem panaszkodnak a távol
ság miatt, bátran nekivágnak 
akár Ófaluba, akár a diósdi 
kőbányába vagy éppen a pár 
kilométerre lévő Imretanyá
ra vezet az utunk. Mindenütt 
szeretettel fogadnak ben
nünket. Ellátogattunk már 
a könyvtárainkba, a Magyar 
Földrajzi Múzeumba, az érd
ligeti református templomba 
is, ahol Literáti Zoltán lelki
pásztor és felesége kalauzolt 
bennünket, de például kiváló 
idegenvezetőre leltünk Ábel 
András személyében is, aki 
Ófalu nevezetességeit mutat
ta meg a srácoknak, és sokat 
mesélt nekik a településrész 
múltjáról. A kirándulásaink 
fénypontja minden évben a 
tárnoki Imretanya, ahová 
idén augusztusban megyünk, 
és ahol igazi gazdasági udvar 
fogadja a látogatót, sokféle 
háziállattal, és persze, lovagol
hatnak is majd a résztvevők. 

Kiss Sándor azt is elárulja, 
hogy nemcsak a kirándulások
ról, hanem a többi foglalkozáson 
és programon is rendületlenül 
fényképez, és a legsikeresebb 
felvételekből a program végén 
készül egy DVD, zenei aláfes
téssel, ami a Parkoló program 
legemlékezetesebb pillanatait 
örökíti meg, és a nebulók min
dig jókat kuncognak, amikor 
közösen megnézik az összeállí
tást. A hazavihető példány meg 
szép emlék marad azoknak, 
akik részt vettek a nyári prog
ramokon. 

– Harmadik éve szervezzük 
a Parkoló programot, és van
nak olyan gyerekek, akik az 
előzőeken is részt vettek, még
sem tartják unalmasnak, hiszen 
mindig más a társaság, és mi is 
igyekszünk változatossá tenni 
az itt töltött időt. Öttől tizenöt 
éves korig terjed a korosztály, 
ezért úgy kell szerveznünk a 
foglalkozásokat, hogy minden
ki figyelmét lekössük. Ide nem 
kötelező jönni, de bármelyik 
napon be lehet kapcsolódni, és 
mindenki abban vesz részt, ami 
érdekli. Jó látni, hogy élvezik 
a játékokat, és persze, az sem 
baj, ha nem jegyeznek meg 
mindent, ami elhangzik, hiszen 
most nem a tanulás a cél, hanem 
a tartalmas és jókedvû időtöl
tés – hangsúlyozza beszélge
tésünk végén Kovácsné Brassó 
Andrea.

A Parkoló program tehát a 
vakáció alatt minden kedden, 
csütörtökön és pénteken a 
Családsegítő Szolgálatban várja 
az unatkozó, szórakozásra és 
társaságra vágyó gyermekeket. 

 Bálint Edit

Parkoló program – nem csak lakótelepi nebulóknak

Közös játékok és helyi barangolások
A nyári szünidõ – a lurkók érthetõ örömére – bizony jóval hosszabbra nyúlik, mint a 
dolgozó szülõk évi szabadsága, így aztán nem kis gondot okoz számukra, hol tudhat-
ják biztonságban csemetéiket, amíg munkában vannak. Erre kínál megoldást az Érdi 
Szociális Gondozóközpont Módszertani Gyermekjóléti Központja és Családsegítõ 
Szolgálata a harmadik éve szervezett nyári, úgynevezett Parkoló programjával. 

Hausenauer Dániel az Érden élõ német nemzetiség múltjáról és szokásairól is mesélt a gyerekeknek
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helyi társadalom

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Szepes Gyula Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
kinevezés. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre: 2011. október 
16-tól  2016. október 15-ig szól.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó u. 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
•  Az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása
•  A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése
•  A gazdasági feladatokat meghatározó szabályzatok elkészítése és folyamatos karban-

tartása
•  Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása
•  A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának 

végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása
•  Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel
•  Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi 

feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, 
művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gon-
dozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi  és más kisebbségi kulturális 
hagyományokra

•  Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szerve-
zetekkel, egyházakkal

•  Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének  támo-
gatása

•  Öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése
•  A szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása
•  Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja és a fenntartó által jóváha-

gyott közművelődési program alapján végzi.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga
•  A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a kép-

zés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési 
intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal való igazolása

•  Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő közművelő-
dési feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat

•  Kiemelkedő közművelődési tevékenység
•  Három hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány
•  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
•  Magyar állampolgárság
•  Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Szakirányú egyetemi végzettség
• Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység folytatása
•  Intézményvezetői tapasztalat
•  Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló 
szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• A végzettséget igazoló oklevelek másolata
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. október 
16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlaki Csilla nyújt a 23/522-
300/222 m. telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyom-
tatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani, postai úton  Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése címére (2030 Érd, Alsó u. 1.), elektronikus úton Sárközi 
Márta részére az msarkozi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-20/9/2011., valamint a munka-
kör megnevezését: közművelődési intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A szakértői bizottsági meghallgatást és 
véleményezést követően az Oktatási és Művelődési Bizottság személyesen is meghall-
gatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Közgyűlés hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kszk.gov.hu honla-
pon: 2011. július , www.erd.hu honlapon: 2011. július

A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése  
(2030 Érd, Alsó utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi általános iskola 

magasabb vezetői teendőinek
ellátására: Érdligeti  Általános Iskola, 2030 Érd, Diósdi u. 95–101.

Képesítési és egyéb feltételek: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) törvény vonatkozó rendelkezései értelmében: cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges – a Közokt. tv. 17. § (1) –(2) bekezdésében – felsorolt felsőfokú iskolai végzett-
ség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga megléte, legalább 5 év pedagógus 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus 
munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
Előnyt jelent: intézményvezetői szakképzettség megléte.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatáro-
zottak igazolásán túl a pályázó szakmai önéletrajzát, az adott iskola pedagógiai program-
jához kapcsolódó vezetői programot, fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, iskolai 
végzettséget igazoló oklevelek másolatát, arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás időtartama: magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott időre 
szól: 2011. X. 31.– 2016. VII. 31.
Pályázat megjelenése (közzététele): a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és a 
Közigazgatási Képzési Központ Honlapon, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
hivatalos lapjában.
A pályázat benyújtásának határideje: A KSzK honlapon történt közzétételtől számí-
tott 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 60. napot követő 
közgyűlés időpontja
Munkakör betöltése:  A pályázatot Érd Megyei Jogú Város polgármesteréhez, T. Mészá-
ros Andráshoz kell benyújtani 3 példányban.


