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Néha hiába a tudatos tervezés, 
az élet mégis átírja az elter-
vezett forgatókönyvet. Amikor 
július 4-én bemutatták az új 
idényre jelentősen megerősödő, 
a nemzetközi kupaszereplést 
célként kitûző női kézilabda-
csapatot, sokan meglepődtek 
egy név hallatán. Anna Úrsúla 
Gudmundsdóttir, az izlandi 
válogatott beállója, az Európa-
bajnokságon az északi csapat 
egyik legnagyobb erőssége, 
előző klubcsapatában, a Valur 
Reykjavikban pedig szintén 
kulcsember volt. Egy dolog 
azonban közös a bemutató nap-
jának időpontja és a mostani 
között, mégpedig az, hogy az 
izlandi lány nincs Érden. Míg 
július 4-én nagy reményekkel 
várták a szurkolók és ő maga 
is üzenetben fejezte ki izga-
tottságát, sikeréhségét, addigra 
mostanra eldőlt, mégsem lesz 
az ÉTV-Érdi VSE játékosa a 
2011–12-es szezonban. Nemrég 
ugyanis magánéleti indokokkal 
magyarázva döntését hazauta-
zott, vállalva a szerződésbon-
tással járó eltiltást is. Már a fel-
készülési tornán is szembetûnő 
volt a hiánya, Kisfaludy Anettre 
komoly plusz teher hárult, 
mivel a csapat egyedüli beálló-
jaként harcolt. A csapat balszél-
sője, Vincze Melinda is sokszor 
feltûnt ezen a poszton, a védők 
gyûrûjében, de az egyértelmû 
volt, hogy egyetlen vérbeli beál-
lóval, bármilyen kiváló is, nem 
lehet végigjátszani egy szezont. 

Ismét szét kellett tehát nézni 
a játékospiacon, de a felké-
szülés ezen szakaszában már 

nehéz megfelelő embert találni. 
Ennek ellenére úgy tûnik, sike-
rült megoldást találni a helyzet-
ből. A Magyarországon készülő, 
az Érdet csak szoros csatában 
legyőző montenegrói bajnok-
csapatból érkezett az erősítés. 
A Buducsnoszt Podgoricában 
kevés játéklehetőséget kapó 
montenegrói tehetség, Szara 
Vukcsevics húzhatja fel az 
érdiek mezét ebben a szezon-
ban. A rangsorban jelenleg 
Ana Djokics, és a Ljubljanából 
érkezett Dragana Cvijics is az 
1992-es születésû játékos előtt 
áll. A Buducsnoszt – ahova a 
második számú podgoricai 
együttestől, a Petrol Bonustól 
érkezett 2010-ben – így olyan 
lehetőséget keresett neki, ahol 
több játéklehetőséget kaphat. 
A montenegrói válogatottal már 
a 2010-es Európa-bajnokságot 
is megjárt Vukcsevics egy évre 
kölcsönbe érkezik Szabó Edina 
együtteséhez. A 183 centimé-
ter magas játékos érkezésével 
támadásban és védekezésben is 
bővülhet a taktikai repertoár.

Az utóbbi hetek feszített tem-
pója után még egy felkészülé-
si meccs várt a csapatra, ahol 
a Budapest Bank-Békéscsabai 
ENKSE ellen játszottak, utolsó 
tesztmérkőzésükön 30-26-os 
győzelmet arattak. Reméljük 
ezúttal megcáfolják a mondást, 
és az eredményes főpróba után 
még sikeresebb előadások jön-
nek. Az évadot Vácott kezdik 
az érdi lányok, szeptember 3-
án, 16 órától lépnek pályára a 
Városi Sportcsarnokban.
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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 jogvi-
szony
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, preventív-, egészség fejlesztési folyamatokban történő részvétel. A szakmai 
irányelveknek és a belső szabályzatoknak megfelelően, az intézményben élő ellátottak 
ápolása-gondozása. Az ápoló személyzet irányítása, munkájuk koordinálása, beosztásuk 
elkészítése. Együttműködés az intézmény orvosával, szakvizsgálatok megszervezése, a 
vizsgálati anyagok levétele, tárolása vizsgálatra küldése. A hatékony gyógyító-megelőző 
tevékenység biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 19992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, diplomás ápoló,
•  Idős ellátás területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt,  
a 06-23/374-944-os 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: 13/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

•  Elektronikus úton Demjén Szilvia 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 mér-
tékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Érd Honlap – 2011. augusztus 26.


