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Pályázat
A Széchenyi István Általános Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A – alapján 

pályázatot  hirdet

gazdasági ügyintéző, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:  2030 Érd, Diósdi út 95–101.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Intézményi könyvelés, munkaügy, analitikus nyilvántartások 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:  
•  Középiskola/gimnázium, felsőfokú mérlegképes, felsőfokú 

pénzügyi végzettség
•  Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, számvitel, munkaügy, pénzügy
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Oklevél, végzettség, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:  legkorábban 2009. 
június 19. napjától 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leszák 
Ferenc nyújt a 06-70/317-1378-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton a pályázatnak a Széchenyi István Általános Iskola, 

Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Diósdi út 95–
101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: kl 181/2009, valamint a munkakör 
megnevezését: gazdasági ügyintéző, könyvelő

vagy
•  Elektronikus úton Leszák Ferenc részére a szechisk@freemail.

hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ 
a www.szechenyi-erd.co.cc honlapon szerezhető.

Nyári táborok
SZÍNJÁTSZÓ-FEJLESZTŐ TÁBOR 
– a Thalia Ördögei Színjátszó Társulat 
szervezésében
Június 22–26 között, naponta 9–17 óráig 
– 1 órás ebédszünettel 
Meghívott művésztanárok: Atlasz Gábor 
pantomimművész, 
Szívós Károly és Török Ági bábművészek, 
Solténszky Tibor színész, drámatanár, 
Hudetzné Tahi Tóth Sarolta logopédus, 
beszédtanár, Pekárik Katica énekes 
előadóművész, Jáger Szabolcs színész
Részvételi díj: 24 000 Ft
Információ: Bartos Csilla 06-30/328-2750

KREATÍV TÁBOR 
– Különböző tárgyak készítése
Július 20–24-ig, naponta 8–12 óráig
Korhatár: 8 éves kortól. Vezeti: Soós Regina

Hétfő: ékszeres doboz matricafestékkel                                                
Kedd: poháralátét szalvétatechnikával
Szerda: persely konzerves dobozból                    
Csütörtök: szélforgó gyöngyökkel
Péntek: névre szóló ajtótábla
Napijegy: 1200 Ft      Hetijegy: 5000 Ft
Jelentkezés a 06-23/365-490/114-es 
telefonszámon Czinderné Beánál.

TERMÉSZETISMERETI NAPKÖZIS TÁBOR
a Terra Mater Kör szervezésében 7–16 éves 
gyermekek részére.
Augusztus 10–14-ig, naponta 8–16-óráig
Vezeti: Kiss Gyöngyi. Étkezés tarisznyából.
Hétfő: látogatás a Minarethez
Kedd: túra a tárnoki tóhoz
Szerda: strandolás a Thermál Fürdőben
Csütörtök: a Martonvásár kastélypark felfedezése
Péntek: a Benta patak élővilága
Napijegy: 1200 Ft    Hetijegy: 6000 Ft
Információ: Bartos Csilla 06-30/328-2750,  
360-490

Június 21-én (vasár-
nap) 21 órakor a II. Elsõ 
Fesztivál nagyszínpadán 
a magyar rockzene egyik 
legnépszerûbb zenekara, 
a Quimby szórakoztatja 
majd a nagyérdemût. Az 
együttes sikere a kima-
radt pár év közös zenélés 
után is töretlen.

Négy dunaújvárosi gimnazis-
ta – a Kiss testvérek (Tibor és 
Endre) vezetésével – Október 
néven feldolgozásokat játszó 
zenekart alapított, azonban a 
líceum végeztével feloszlott. Az 
együttes régi tagjaival az élen 
aztán 1991-ben megalakult a 
Quimby.

A kezdő hatos: Kiss Tibor 
(gitár, ének), Kiss Endre (gitár), 
Varga Livius (ütőhangszerek, 
vokál), Molnár Tamás (szaxo-
fon), Mikuli Ferenc (basszus-
gitár) és Medve Ákos (dob) 
1993-ban állt össze. Az angol 
nyelven éneklő zenekar első, 
kazettán megjelent anyaga Sip 
Of Story (Egy korty történet) 
címmel jelent meg. Az együt-
tes koncertjei egyre sűrűsöd-
tek. Az első album megjelenése 
után egy évvel a zenekar – mely 
akkor már az egyik legsikere-
sebb budapesti klubbandának 
számított – tagcserére kénysze-
rült: Kiss Endre gitáros helyé-
re Balanyai Szilárd billentyűs 
került.

Az együttes 1995-ben rög-
zítette új albumát: a Jerrycan 
Dance-t. A lemez már tartalmaz-
ta a Quimbyre mai napig is jel-
lemző stílusjegyek egy szeletét: 
expresszív előadásmódú, erős 
hangulatú, sanzonos, epikus 
hangvételű dalokat vettek fel. 
A koncertek 1995-től már ese-
ményszámba mentek. A zenekar 
a sikerek ellenére rövid szünetet 
tartott. Néhány hónapnyi lazítás 
után úgy döntött, hogy a továb-
biakban magyar nyelvű dalokat 
ír. Az új lemezanyag, a nyelvileg 
és stílusában is vegyes Majom-
tangó 1996-ban készült el, és 
ez a Quimby új életének a kez-
detét, valamint a mai zenekar 
kiforrott saját hangjának köz-
vetlen előzményét jelentette. 
Az együttes, immár Gerdesits 
Ferenc dobossal, magyar nyel-
ven éneklő zenekarrá változott, 
amely növelte ismertségét és 
népszerűségét.

A Quimby az 1997-es Dili-
gramm című lemezzel – ame-
lyet a magyar zenei szakma 
1998 tavaszán az év albumá-
nak választott – vált az alterna-
tív színtér egyik legfontosabb 
zenekarává. A beérett, egységes 
lemezzel az addigi zenei világ 
kiszínesedett. Az együttes meg-
találta saját hangját. Egyre több 
ember előtt, egyre sikeresebb 
koncerteket adott.

Az 1999-es Ékszerelmére 
című albumot már komoly 
várakozás előzte meg. A lemez 
„szigorú és játékos, egységes 
és kalandozó, földhöz ragadt 
és elszállt”. Megjelenése után 
Molnár Tamás szaxofonos 
helyére Kárpáti József trombi-
tás/billentyűs érkezett.

A zenekar mindeközben szá-
mos hazai klub- és fesztiválkon-
certet adott, valamint egy-egy 
németországi mini-turnét is lebo-
nyolított. Morzsák és szilánkok 

címmel új albumuk 2001-ben 
jelent meg, ez remixeket, koncert-
felvételeket és kísérletező verzió-
kat tartalmazott. Egy évvel később 
került a boltokba a 2002-es Káosz 
Amigos című lemez, „egy zakla-
tott, zűrös és ki-befordított világ 
vibráló, érzékeny, dinamikus, 
tragikus és humoros, sokszor 
tragikomikus zenei és szöveges 
lenyomata”, amely újabb szem-
szögből mutatta be a Quimby 
zenei univerzumot. Spanyolos 
sanzonok, keringők, pörgős tán-
cos számok, álmatag lassú szer-
zemények jellemzik. Az együttes 
ekkor másfél év szünetet tartott, 
majd ismét berobbant a hazai 
zenei életbe. Teltházas budapesti 
és vidéki koncertjeiken, fellépé-
seiken sokak szerint jobb formá-
ban voltak, mint valaha.

Az év talán legjobban várt 
magyar lemeze, a Kilégzés 2005 
októberében érkezett meg. Az 
új Quimby-album a zenekar 
történetének lehet, hogy legfon-
tosabb munkája. Zenei sokszí-
nűségével az addigi legváltoza-
tosabb anyag. Stílusa ironikus, 
érzelmes és expresszív.

A Quimby 2006-ban szub-
jektív módon összeállított válo-
gatás-CD-vel, dokumentarista 
DVD-ből összeválogatott dupla 
albummal, illetve különleges 
koncertprogramokkal ünnepel-
te fennállásának 15. évfordu-
lóját. Legújabb lemezük idén 
márciusban jelent meg Ajjajjaj 
címmel. Az ötszámos maxi+ a 
tervek szerint egy kísérleti kiad-
ványsorozat első darabja.

 Kovács Renáta

Különleges programok, 
különleges lemezek: Quimby


