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Idén 194 éve, július 1-jén szüle-
tett Semmelweis Ignác, az anyák 
megmentője, a gyermekágyi 
láz okának felfedezője, akinek 
emlékére július elsejét az egész-
ségügy napjaként ünnepeljük. 
Érden másodszor emlékezhet-
tek meg erről a napról a kibő-
vített és korszerûsített rende-
lőintézetben, amely megújulá-
sát követően, a közelmúltban 
a közgyûlés döntése alapján 
új nevet, a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény elne-
vezést kapta. Az intézmény név-
táblájának felavatására is most, 
a Semmelweis-ünnepség kerete-
in belül került sor. Segesdi János 
alpolgármester és dr. Kőszegi 
Gábor főorvos-főigazgató közö-
sen leplezte le a bejáratot ékesí-
tő új névtáblát, majd az aulában 
folytatódott az ünneplés. Tokics 
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a helyed címû versét mondta 
el, majd Segesdi János alpol-
gármester köszöntötte ünnepi 
beszéddel az egészségügyben 
dolgozókat. Emlékeztetett arra, 
hogy másfél évvel ezelőtt olyan 
beruházás zárult le ebben az 
intézményben, amely városunk 
történetének egyik legfontosabb 
fejlesztése. Az omladozó falak 
helyén ma már egy modern 
épület áll, az öreg mûszereket, 
a kiszámíthatatlanságot, a 
korszerûtlenséget egy valóban 
XXI. századi, a betegeket a leg-
magasabb színvonalon ellátó 
intézmény váltotta fel. Mindez 
azonban semmit sem érne az 
itt dolgozók állhatatossága, fel-
készültsége és szakmai aláza-
ta nélkül. Nekik köszönhetik a 
városban és a környező telepü-
léseken élők, hogy megbízható, 
a gyógyulást elősegítő munka 
folyik ebben a megújult épü-

letben – emelte ki az alpolgár-
mester, majd hozzátette: nem 
könnyû az egészségügyi hiva-
tás, s éppen a nehéz körülmé-
nyek ellenére megtett erőfeszí-
tések teszik pótolhatatlanná a 
munkájukat. 

– Július elseje, Semmelweis 
Ignác születésének napja az 
egészségügyben dolgozók 
ünnepe, de egyetlen ünnepnap-
pal nem lehet elég meggyőzően 
köszönetet mondani munkáju-
kért. Nem lehet hiteles az elis-
merés, ha az év más napjain 
megfeledkezünk arról a munká-
ról, amely közel 90 ezer ember-
nek nyújt segítséget – mondta 
Segesdi János, és ígéretet tett 
arra, hogy az érdi városvezetés, 
ahogyan korábban is, a jövőben 
is minden támogatást megad 
az intézménynek. Kijelentette: 
a helyi önkormányzat és a 
szakrendelő partneri kapcsola-
ta példaértékû, hiszen a város-
vezetés minden tőle telhető 
eszközzel igyekszik enyhíteni 
a globális válságnak az egész-
ségügyet sem kímélő negatív 
hatásait, mivel nagyobb érték, 
mint az egészség, nem létezik 
az ember életében! 

– Aki az egészségre épít, a 
jövőről gondoskodik – idézte 
beszédének végén a szakrende-
lő megépítésének mottóját az 
alpolgármester, hozzátéve, hogy 
a városvezetés igyekszik meg-
alapozni azt a jövőt, amelyben 
az itt dolgozók a munkájukra, 
a gyógyításra összpontosíthat-
nak. Az önkormányzat a helyi 
és a térségbeli lakók nevében 
is köszönetet mondott azért a 
munkáért, amit a gyógyítás terü-
letén végeznek. Hangsúlyozta: 
gyermekeink, unokáink, a jövő 
nemzedék számára is sikertör-
ténet marad az érdi szakren-
delő. Nem véletlen, hogy nem 
látott egységben szavazta meg 
a közgyûlés dr. Kőszegi Gábor 
főigazgató-főorvosnak az idei 
Érd Egészségügyéért Díjat. 
A doktor úr azonban a kitünte-
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hozzá forduló beteg embereken 
a legjobb tudása szerint segít-
sen. A Semmelweis-napi ünnep-
ségen jelen volt Romics Ernő, 
Romics László legfiatalabb test-
vére, és családja, aki köszönetet 
mondott azért, hogy a város így 
állított emléket az évtizedekig 
Érden gyógyító orvosnak. 

A hagyományokhoz híven az 
érdi Semmelweis-napi ünnep-
ség hangulatát és fényét ezút-
tal is értékes és nagyon élveze-
tes zenei produkciók emelték, 

amelyekben fellépett Rozbora 
Ádám és Cserba Roland, aki-
ket Németh Ferenc zongorán 
kísért, valamint Szigeti Eszter 
is énekelt Varga Zoltán zenei 
kíséretével. A Semmelweis-nap 
alkalmából kiosztották a törzs-
gárdajutalmakat azoknak a dol-
gozóknak, akik öt és ötven év 
között teljesítenek szolgálatot 
az érdi egészségügyben. 

A Semmelweis-napi ünnepsé-
get a Szózat közös eléneklése és 
fogadás zárta.  Bálint Edit

tést átvéve kijelentette: ez a díj 
az egész kollektívának, az itt 
teljesítő egészségügyi dolgozók 
mindegyikének szól, akik nél-
kül, önmagában a vezető mun-
kája semmit nem érne! 

Segesdi János köszöntő sza-
vai után dr. Kőszegi Gábor 
főigazgató-főorvos először 
Semmelweis Ignác munkássá-
gát méltatta. Kiemelte: méltóbb 
személyt aligha választhattak 
volna, hogy születésnapját az 
egészségügyi hivatás ünnepe-
ként is tiszteljék, hiszen a gyó-
gyítás egyik legkiemelkedőbb 
alakja volt. Az ő korában vég-
zett orvosi tevékenységet ma 
már alig tudjuk elképzelni, ami-
kor korszerû mûszerek, orvos-
lási segédeszközök állnak ren-
delkezésre, ám az ő korában a 
gyógyításban kizárólag a puszta 
kezekre tudtak hagyatkozni az 
orvosok. Mégis, óriási felfedezés 
született, amikor a gyermekágyi 
láz okát megfejtette, pedig nem 
használt mikroszkópot. 

A főigazgató-főorvos a helyi 
példaképről, a szakrendelő név-
adója, dr. Romics László életút-
járól és érdemeiről is beszélt. 
Elárulta, személyesen is alkal-
ma volt találkozni a remek 
orvossal és a nagyszerû, rend-
kívül közvetlen emberrel, akit 
Érden legtöbben csak Romics 
Laciként emlegettek, mert min-
denkivel közvetlen volt, és meg-
tett minden tőle telhetőt, hogy a 

A fõigazgató-fõorvos törzsgárdajutalmakat adott át az intézményben sok 
éve dolgozó munkatársaknak

Dr. Kõszegi Gábor dr. Semmelweis Ignác és dr. Romics László munkás-
ságát méltatta
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A Szociális Gondozó Központ, Érd
a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján

pályázatot hirdet
Módszertani Gyermekjóléti Központ

családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyermekjóléti Központ családgondozási 
feladatainak ellátása a szociális munka eszközeivel. A rászoruló családok segítése a gyermek veszélyeztetetté válásának megelőzésében. 
Komplex támogatás nyújtása a veszélyeztetett családok és gyermekek részére, annak érdekében, hogy a gyermek a saját családi környe-
zetében megtartható legyen. A családból átmenetileg vagy tartósan kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, egyetem (csak szakirányú), felsőfokú szociális végzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakember, 

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadói oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógy-
pedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár.

•  Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.
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 megküldésével (2030 Érd, Budai út 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 5/2012 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
•  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése kizárólag szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomával lehetséges. 
(A záróvizsga-igazolás nem elegendő.) 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. augusztus 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Érdi honlap – 2012. július 2.


