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Kezdjük a számokkal: a het‑
venötből harmincötöt a hatvan‑
ötben? Továbbá: hogy a kettes 
négy évenként páratlan? De 
akkor hány éves a megfejtő? 
A megoldás: van egy 75 éves 
nyugdíjas pedagógus, aki 35 
éven át dolgozott a jelenleg 65 
éves iskolában. 

Már 1963 májusában úgy 
simogatta szemem a tanyai 
iskola falait, mint aki nehezen 
tud megválni tőle. De hogy 
hol sikerül folytatnom a pályá‑
mat, elképzelni sem tudtam. 
Érdről annyit tudtam, hogy a 
Duna mellett fekszik, Budától 
délre, meg hogy jó baracktermő 
vidék. 

Abban bíztam, mint a mesé‑
ben szokás: hogy a szerencse‑
fi sorsa gyorsan jóra fordul. 
Így lettem én szeptembertől a 
budai, szentendrei járás szak‑
felügyelője. Kötelező tíz órámat 
Érden a vincellértelepi általá‑
nos iskolában kellett heti három 
napon teljesítenem. Négy tan‑
teremben 14‑en láttunk el 320 
gyereket. A fiúk hamar befogad‑
tak, mert 200‑nál többet csak 
én tudtam dekázni a labdával. 
Tanártársaim meg azért, mert 
tudták, hogy rájuk nem terjed 
ki a jogosítványom.

A vezetők, Seress Béla meg 
Kis‑Szölgyémy Mária önma‑
gukban, tőlem függetlenül is a 
jóság megtestesítői voltak. De 
úgy ítéltem meg a helyzetemet, 
hogy nekem egyébként sem itt 
kell majd helytállnom, csúcs‑
formában teljesítenem, hanem 
a másik 48‑50 iskolában a veze‑
tők, illetve az érintett tanárok 
előtt.

Már tető alatt volt a követ‑
kező tanterem, amelyet azon‑
nal magaménak éreztem, már 

csak azért is, mert nem egyszer 
locsolgattam tetején a betont. 
Ezt az epizódot csupán azért 
említem, mert szinte ez volt 
jellemző a munkahelyünkre. Az 
én jó három évtizedem alatt 
vagy ötször‑hatszor a meglevő 
épület jelentős bővítésére került 
sor. Az utca felőli részt 1969 
áprilisában, májusában már 
bontották a munkások, miköz‑
ben mi három mûszakban 30 
perces órákat tartottunk. Ilyen 
eredményes órákat korábban 
én nem tudtam tartani. Minden 
percet meg kellett tervezni, meg 
kellett szervezni. Az első esz‑
tendőkben nem voltak persze 
könnyebb helyzetben az ide‑
kerülő tanítók sem.

A fiókiskola 1949‑ben levált a 
parkvárosiról. Lengyel Sándort 
bízták meg a vezetői teendők 
ellátásával. Ki sem látszottak a 
gondokból, bajokból, de tették 
a dolgukat önmagukon túlmu‑
tatva. Fajátékokat esztergáltak, 
zöldséget termeltek, s a fölösle‑
get átadták az óvodáknak vagy 
a vevőknek. Zászlót kaptak az 
úttörőelnökségtől, két tanulóju‑
kat küldhették az akkor nemrég 
megnyílt csillebérci táborba. 
Az első végzett nyolcadik osz‑
tály 1951‑ben ballagott 16 fővel. 
Ezzel mintegy felnőtté vált ez a 
kis oktatási intézmény. Ma már 
a megyei jogú város legnépe‑
sebb iskolája – 931 tanulóval, 59 
pedagógussal. 

Amikor 2005‑ben részt vehet‑
tem a tucatnyi tanteremmel 
bővült iskola avatásán, kifutott 
a számon, hogy ha itt kellene 
tanítanom, szerencsés lenne 
az érintett osztály, ahol órám 
lenne, mert délig sem találnám 
meg őket. Gondolják meg: idén 
33 tanulócsoportban folyik 

a munka. Négy párhuzamos 
osztály évfolyamonként. De az 
alsóban ennél eggyel még több 
is van! 

Valamilyen intézmény hír‑
neve sosem lehet véletlen. 
Körülményeink rosszabbak 
voltak az átlagosnál, mégis 
pozitív hangokat lehetett hal‑
lani. Szerintem már az alsó 
tagozaton sok minden eldől. 
Minden az alapokon múlik, 
és ez Vincelléren kiválóan 
mûködött. Az idekerülő tanítók 
önbecsületből is hozzáemelked‑
tek a szokásos normához. Aki 
megmaradt, az sokáig maradt 
– hacsak ki nem emelték innen, 
mint tucatnyit is az évtizedek 
során. 

Seress Béla évente vállalt 
bemutató tanítást földrajzból 
vagy történelemből, és nemcsak 
mondta, mutatta is, hogyan 

képzeli a munkát. Még az OPI 
(Országos Pedagógiai Intézet) 
is felkérte, hogy vegyen részt az 
új történelemtanterv előkészü‑
leteiben. A francia forradalom 
témakörét kellett „letanítania”, 
magnóra rögzítés mellett. 

Nekem szerencsém volt, mert 
tarsolyomban számos konkrét 
tanítási óra emlékét oda tudtam 
idézni a szakmai beszélgetés‑
hez, a társalgás fenntartásához.

Jó hírünk köre 1968‑tól bővül‑
hetett, mert Szabó Józsefné 
személyében ének szakos jött 
közénk. A következő évtizedek‑
ben elképzelhetetlenek voltak 
az ünnepségek énekkara nélkül. 
Többször felléptek a rádióban, 
de egyszer‑egyszer eljutottak 
más országokba is. (Flórának 
később felnőttkórusa is lett itt a 
városban, Szirmok néven.)

 Gulyás Sándor

A szakfelügyelõ visszanéz 1.

A hatvanöt éves érdi iskola
Érd félig-meddig külterületi részén, Vincellértelepen 
65 évvel ezelõtt kezdõdött el a tanítás. Az itt lakók 
gyermekei korábban Parkvárosban, Tusculanumban, 
Érdligeten tanultak. Ez az iskola ma Kõrösi Csoma 
Sándor nevét viseli, és a város legnagyobb ilyen intéz-
ménye. Aki az alábbiakban papírra veti a történetét, 
35 éven át tanított itt, és már két kötetben korábban is 
közreadta tapasztalatait, kutatási eredményeit.

A Kõrösi iskola régen és napjainkban

panoráma

Pályázati  felhívás
A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, Alsó 

utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi közgyűjteményi intézmény 

magasabb vezetői teendőinek állátására:
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
kinevezés.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre: 2012. április 
2-től  2017. április 1-jéig szól.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
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 könyvtár az alábbi feladatokat magas 

színvonalon ellássa: a könyvtári gyűjtemény és könyvtári szolgáltatások helyi igé-
nyeknek megfelelő alakítása, a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a 
könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, közhasznú információs szolgáltatás    
nyújtása, helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, más könyvtárak állo-
mányának és szolgáltatásainak elérése

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

•  Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja és a fenntartó által jóváhagyott 
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:
•  Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi    
képzettség

•  Felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek vagy a felsőfokú szakirányú   
munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés

•  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
•  Intézményvezetői tapasztalat
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
•  Idegennyelv-ismeret igazolása
•  Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével
•  Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. április 
2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné 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: 14-4253/6/2012., valamint a munka-
kör megnevezését: könyvtárigazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A szakértői bizottsági meghallgatást és 
véleményezést követően az Oktatási és Művelődési Bizottság személyesen is meghallgatja 
a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Közgyűlés hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 25 
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  www.kszk.gov.hu honlapon: 2012. február 1.
•  www.erd.hu honlapon: 2012. február 1.

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

magasabb vezetői teendőinek ellátására:
Vörösmarty Mihály Gimnázium, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében:
•  cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
•  az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógusi munkakör betöltéséhez szüksé-

ges a közoktatásról szóló törvény 17. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai 
végzettség 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 egyidejűleg 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 nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott 
időre szól.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet előírásai az 
irányadók.
A pályázat megjelenése (közzététele):  A Nemzeti Közigazgatási Intézet  internetes olda-
lán, illetve az Oktatási és  Kulturális Közlönyben.
A pályázat benyújtásának határideje: A közzétételtől számított harminc nap.
A pályázat elbírálásának határideje: A megjelenéstől számított 60. napot követő 
közgyűlés időpontja.
Munkakör betöltése: 2012. május 2-ától.
A pályázatot Érd Megyei Jogú Város polgármesteréhez, T. Mészáros Andráshoz kell benyúj-
tani 3 példányban.

A Szociális Gondozó Központ, Érd
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján  

pályázatot hirdet az Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
A 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. A szakmai irányelveknek és a belső szabály-
zatoknak megfelelően az intézményben élő ellátottak ápolása-gondozása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Szakirányú végzettség  (általános ápoló, szociális gondozó, szakgondozó)
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 03. 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23-374-
944-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ, Érd címére történő megkül-

désével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni  a munkakör megne-
vezését: 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 
mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Érd-honlap.

Felhívás pedagógusoknak adományozható 
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre
Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelek adományozása a felsőoktatásról szóló 
többször módosított, 2005. évi CXXXIX. törvény 65. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási 
intézmények hatáskörébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónőknek (továbbiakban: pedagógusoknak), akik oklevelüket 50, 
60, 65, valamint 70 éve szerezték meg, és a nevelő-oktató munkában legalább 30 évet 
eltöltöttek, arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél adható.
A jubileumi oklevelek átadására minden év szeptemberében ünnepélyes keretek között 
kerül sor, aminek pontos helyéről és időpontjáról az érintetteket a főiskola meghívóban 
értesíti.
A jubileumi oklevél adományozása iránti kérelmet a jogosult pedagógus a lakhely 
szerinti illetékessége (Pest megyei állandó lakhellyel rendelkezők) vagy az egyházi peda-
gógusképző intézetben szerzett végzettsége alapján nyújthatja be Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján (Érd, Budai út 10.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 
13.00–18.30 óra; szerda: 8.00–16.30 óra), illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza, fszt.) mindennap.
A kérelemhez csatolni kell (első alkalommal):
•  A működésnek az előírt időre kiterjedő, a pedagógiai tevékenységet is tartalmazó 

részletes önéletrajzot.
•  Az utolsó munkahely javaslatát.
•  A szakképesítést tanúsító oklevél másolatát.
A kérelmező, ha részesült már jubileumi oklevélben, akkor csak annak fénymásolatát kell 
a fenti címre eljuttatni.
Ha a kérelmező több diplomával rendelkezik, akkor mindegyikre jár a díszdiploma a 
fentiek szerint.
A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha erre a célra támogatást nyújt a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium, akkor a pénzjutalmat a főiskola továbbítja a díszdiplomások lakcímére.
A kérelem benyújtásának határideje: 2012. március 23. 12.00 óra a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodáján (Érd, Budai út 10., 1. iroda), illetve az Ügyfélszolgálati Irodában (Polgárok 
Háza, fszt.)
Ügyintéző: Pató Anna, telefon: 06-23-522-349.


