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Bárki lehet ideális önkéntes, 
aki képes arra, hogy máso-
kért dolgozzon, fizetség nél-
kül – hangzott el azon az 
érdi konferencián, amelyet 
augusztus elején rendeztek 
az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesületének fiataljai. 
A magyar diákok egy lengyel 
kezdeményezéshez csatlakoz-
tak: Lubaczów önkormányza-
ta uniós forrást igénybe véve 
együttmûködést kezdemé-
nyezett Érddel mint testvér-
városával, illetve a szlovákiai 
Szobránccal (Sobrance) egy 
határokon átnyúló, az önkéntes-
ségről szóló konferenciasorozat 
megrendezésére. Június végén 
tíz magyar, tíz szlovák és tizen-
két lengyel fiatal vett részt a 
lengyelországi Susiecben tartott 
konferencián, ismerkedett meg 
egymással és a helyi nevezetes-
ségekkel. Július 31-én a lengyel 
és a szlovák diákok látogattak 
el Érdre, és augusztus elsején 
a magyar fiatalok tartottak kon-
ferenciát az önkéntesség témá-
jában, röviden bemutatva azt 
is, hogy hazánkban hol lenne 
a leginkább szükség segítő 
kezekre. A szlovák és lengyel 
diákok megtudhatták például, 
hogy Magyarországon 2,2 millió 

gyermekből 430 ezer él sze-
génységben, és 750 ezer kife-
jezetten hátrányos helyzetû; 
az elvált szülők aránya magas, 
gyakori, hogy az édesanya egye-
dül tartja fenn a családot. Nagy 
szükség volna arra, hogy eze-
ket a családokat, illetve a tár-
sadalom perifériájára szoruló, 
egyre mélyebb szegénységben, 
reménytelenségben élő embere-
ket önkéntesek segítsék, támo-
gassák, nemcsak anyagi javak-

kal, élelemmel, de mentálisan is 
– hangsúlyozta az egyik előadó, 
Dallos Bence.

– Jó lenne, ha a fiatalok a 
feláldozható szabadidejüket 
nem a tévé, a számítógép előtt, 
hanem olyan dologgal töltenék, 
ami nekik és a társadalomnak 
egyaránt hasznos, ami által 
többé válhatnak, úgy, hogy segí-
tenek másokon. Önkéntesnek 
lenni nem szégyen, hanem 
nagyon jó dolog. Az önkén-
tesekre a világ minden táján 
felnéznek – emelte ki Dallos 
Bence.

A Termál Hotel Ligetben tar-
tott konferencia után a diá-
kok ellátogattak egy idősott-
honba, és Duna-parti sétára 
kísérték az ott lakókat, más-
nap pedig Érddel és környé-
kével, valamint Budapesttel, 
utazásuk előtti napon pedig 
a Balatonnal és környékével 
ismerkedtek meg. Csapatépítő 
játékok, tréningek is szerepel-
tek a programok között.

– Ezek a fiatalok jó családi 

háttérrel rendelkeznek, otthon-
ról is kapnak segítséget, bizta-
tást, ám a rosszabb helyzetû 
diákokat is próbáljuk bevonni 
az önkéntes munkába, hiszen 
ők azok, akik példát tudnak 
mutatni társaiknak – mondta 
lapunknak Magyar Gergely, a 
konferencia szakmai irányító-
ja, aki az Érdi Ifjúsági Klubban 
– amelynek vezetője – azon 
is munkálkodik, hogy minél 
többen kapjanak kedvet az 
önkéntes tevékenységekhez. 
– Egy ősszel induló program 
keretében több önkéntest jut-
tathatunk külföldön munkához, 
akár iskola (egyetem, főiskola) 
mellett is – tette hozzá Magyar 
Gergely. 

Szinte nincs manapság olyan 
fiatal, aki ne vágyna arra, hogy 
hosszabb-rövidebb ideig külföl-
dön élhessen. Ahogy Isépy Réka, 
a konferencia egyik résztvevője 
fogalmazott: szívesen töltene 
önkéntes munkával egy-egy 
hónapot más országokban. 

– Itt Érden is szükség van 
önkéntesekre, gondoljunk csak 
a szemétszedésre vagy az öre-
gek otthonában nyújtott segít-
ségre. A közterületek felújításá-
ban is szerep juthat nekünk 
– tette hozzá a fiatal lány.

A szlovák, lengyel és magyar 
résztvevők ugyan most csak 
négy napot tölthettek együtt, 
hamarosan azonban újra talál-
koznak: az Önkéntesség hatá-
rok nélkül program harmadik 
konferenciáját szeptember 
elején tartják Szlovákiában. 
A háromszor négy nap, a közös 
élmények, játékok, beszélgeté-
sek minden bizonnyal szoro-
sabb kapcsolatokhoz is vezet-
nek – amit a jövő önkénte-
sei bízvást kamatoztathatnak 
majd munkájuk során.

 Ádám Katalin

„Önkéntesnek lenni nem szégyen, hanem nagyon jó dolog”

Önkéntesség határok nélkül
Szlovák és lengyel fiatalokat látott vendégül az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete és az önkormányzat augusztus elején. A diákok egy, az önkéntességrõl 
szóló nemzetközi konferenciasorozat keretében utaztak Érdre, ahol magyar fiata-
lok tartottak elõadásokat. A négynapos látogatáson egymással, a várossal és az 
országgal, illetve az önkéntes munkával ismerkedhettek meg a résztvevõk.

Az Önkéntesség határok nélkül programban lengyel, szlovák és magyar 
(azaz érdi) fiatalok vesznek részt
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A konferencián a hazai szociális helyzetrõl is beszámoltak a külföldi diá-
koknak 
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A fiatal önkéntesek az idõsek otthonának lakóit sétáltatták a Duna-parton
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Nagyon örülünk, hogy hánya-
tott sorsú óvodánk jövője ilyen 
pozitív módon oldódott meg, 
az pedig, hogy az intézmény 
a Holló utcai nappali mele-
gedőbe költözhet át, külön 
örömmel tölt el minket. Ez 
valóban ideális helyszín: sok 
a zöldfelület, és a régi óvoda 
közelében helyezkedik el 
– nyilatkozta lapunknak Agócs 
Erika, a Harkály Óvoda tagin-
tézmény-vezetője, aki ezúton 
is köszönetet kívánt mondani a 
városvezetésnek – T. Mészáros 
András polgármesternek, 
Segesdi János alpolgármester-
nek és a jegyző asszonynak 
– hogy kiálltak az óvoda mel-
lett, és minden erővel azon 
voltak, hogy intézmény tovább 
mûködhessen.

– Noha az óvoda jövője kér-
déses volt, a nyári nagytaka-
rítást júliusban elvégeztük, 
így a gyerekeket augusztus 
elsején minden rendben várta. 
A kertrendezés maradt csak az 
utolsó pillanatra, ám az ÉKF 
munkatársai ezt is megoldot-
ták. A nyári szünet alatt fel-
épült az a beton védőfal is, 
ami teljes biztonságot nyújt a 
még itt töltött időben a kert-
ben játszó kicsiknek – számolt 
be Agócs Erika az augusztusi 
óvodakezdésről. 

Mint Segesdi János alpolgár-
mestertől megtudtuk, a Holló 
utcai épületben mûködő nap-
pali melegedő a női hajlékta-
lanszálló helyére költözik; ez 
utóbbit pedig – a férőhelyek 
csökkentése nélkül – a közel-
múltban bővített férfi hajlékta-
lanszállóba helyezik át. 

– A Holló utcai épület felújí-
tott állapotban van, így csupán 
hozzá kell építeni – ez kisebb 
költséggel jár, mintha ingat-
lant vásárolnánk, vagy egy régi 

épületet teljesen átalakítanánk, 
felújítanánk. Szeptemberben 
várhatóan indulnak ugyan 
óvodaépítési pályázatok, ám 
az idő sürget: a gyerekeknek 
pár hónap múlva el kell hagy-
niuk a régi épületet – mond-
ta Segesdi János, hozzátéve: 
a város mindenképp szeretne 
pályázni egy új óvoda építé-

sére, de azt nem erre a város-
részre, hanem Parkvárosba ter-
vezik. Noha a Bem téri óvodát 
pár éve három csoporttal bőví-
tették, a jelentkezések, illetve 
az elutasítások száma alapján 
mégis Parkvárosban van a leg-
nagyobb igény egy új intéz-
ményre – zárta szavait Segesdi 
János. Á. K.

Sajtóközlemény
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  
és Érd MJV Önkormányzatának
közös közleménye

Megállapodott egymással az Érd MJV Önkormányzata és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az 
érdi Harkály utcai óvoda jövőjével kapcsolatban. A gyerekek egészen 2012. március 31-ig marad-
hatnak, eddig az időpontig vállalta ugyanis az önkormányzat, hogy saját költségén felépít egy új 
óvodát. 

Megoldódott a közel 80 óvodás helyzete Érden, miután a NIF Zrt. és az önkormányzat 2011. július 
28-án megállapodást kötött az óvoda ügyében. A megállapodás értelmében a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. biztosítja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. július 29-étől kezdődő-
en a Harkály utcai óvodát az Önkormányzat kizárólag a kötelező óvodai feladatok ellátása céljából 
térítésmentesen használhassa 2012. március 31. napjáig, illetve, hogy az ingatlannal közvetlenül 
szomszédos területen a szükséges vasúti töltésszélesítési munkálatokat a lehető leggyorsabban 
elvégzi. Ezáltal a gyermekek biztonságos elhelyezése és a vonalbővítés egyaránt biztosítottá vált. Az 
ideiglenesen tovább mûködő óvoda áttelepítési kötelezettségének az önkormányzat 2012. március 
31. napjáig maradéktalanul eleget tesz, és ezzel a nappal az ingatlant – ingóságaitól kiürítve – a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kizárólagos birtokába visszaadja.

Holló lesz a Harkályból

A nemrég elkészült védõfal mögött zajlik az építkezés, a gyerekek azon-
ban biztonságban játszhatnak az óvoda kertjében
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A Holló utcai melegedõ felújított épületét hatalmas kert veszi körül – a 
terület óvodának is ideális 

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

ápoló
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. Az 
egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok irányításával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési folyamatokban. 
A szakma irányelveinek és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi és irányítja az intézményben élő ellátottak ápolását-gondozását. 
Biztosítja a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, diplomás ápoló vagy okleveles ápoló, 
•  Idős ellátás területén 1–3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1–3 év vezetői tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  5 év feletti szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen keresztül.
•   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: 11/2011, valamint a munkakör megnevezését: ápoló
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 
megfelel. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Honlap – 2011. augusztus 4.


