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A táncmûvészet  tiszteletére 
rendeztek  ünnepi  gálamûsort 
a  Szepes  Gyula  Mûvelődési 
Központban:  április  29.  meg-
emlékezés  és  tisztelgés  a  híres 
balettmûvész,  Jean-Georges 
Noverre előtt.
A Tánc  Világnapját  1982-

ben  az  UNESCO  Nemzetközi 
Színházi  Intézet  részeként 
mûködő Nemzetközi Tánctanács 
alkotta  meg.  Április  29-ét,  a 
táncmûvészet  legnagyobb 
ünnepét  minden  évben  világ-
szerte  előadásokkal  ünneplik. 
A dátum  megemlékezés  Jean-
Georges  Noverre  (1727–1810) 
a  modern  balett  megalapítója 
születésnapjára.
Ötödik alkalommal rendeztek 

gálamûsort  a  Tánc  Világnapja 
alkalmából  a  Szepes  Gyula 
Mûvelődési  Központban.  Idén 
a  hagyományoktól  eltérően 
vendégmûvészek  álltak  szín-
padra,  az  érdi  táncegyesületek 
produkciói  csak  a  vásznon  ele-
venedtek  meg.  A rendezvényt 
Bíró András író, költő, Érd dísz-
polgára nyitotta meg. 
–  Mozogjunk,  örüljünk  és 

becsüljük  a  táncmûvészetet 
– mondta. 
A gála  részeként  Bóna 

Jánosné, a Bonton TSE vezetője, 
Ozsda Erika,  a  Szepes  Gyula 
Mûvelődési  Központ  munka-
társa  és  Büki Sarolta  sportre-
ferens  elismeréseket  nyújtottak 
át  a  korábbi  években  a  gála 
részét  alkotó  táncegyesüle-
tek  vezetőinek,  így  –  többek 
között – az Érdi Torna Clubnak, 
a  Planet  Dance  Kulturális  és 
Sportegyesületnek, a Frutti TSE-

nek, a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ Majorett csoportjának, 
a  Pesovár  Ferenc  Alapfokú 
Mûvészetoktatási  Intézmény 
Csermely  Táncegyüttesének, 
valamint a Tigers SE-nek.
Az  ünnepi  mûsor  első  fele 

a  balett  szerelmeseinek  nyúj-
tott  igazi  csemegét.  A Magyar 
Táncmûvészeti  Főiskola  klasz-
szikus  balett  szakon  végzett 
növendékei  szórakoztatták  a 
közönséget.  A végzősök  klasz-
szikus,  illetve  neoklasszikus 
produkciókat adtak elő.
A balettelőadásokat  az  első 

közép-kelet  európai  japán dob-
csoport,  a  Kiyo-Kito  Taiko  fél-
órás  mûsora  követte.  A tízéves 
társulat által képviselt zenei stí-
lus fél évszázados múltra tekint 
vissza.  Repertoárjukban  ősi 
eredetû  dalok  és  saját  szerze-
mények is helyet kaptak.

A két  hosszabb  lélegzetû 
mûsort  Somfai Péter színvona-
las  ír  stepp  tánc  produkciója 
kötötte össze. A közönség sora-
iban  Kovács István  és  felesé-
ge,  örökös  Bonton  Tánc-Sport 
Egyesületi tagok, a szakma által 
elismert mesterek,  táncosok  és 
tánckedvelők foglaltak helyet.
Az  érdi  gálára  idén  is  a 

Bonton  TSE szervezésében 
került  sor.  A mûsorvezetői 
szerepet  a  tavalyihoz  hason-
lóan  Szatmári Tímea  töltötte 
be.  A gála  Bíró András,  Kovács 
István  és  Kovács Istvánné, a 
Városi Mûvelődési Központ,  az 
Érdi Városi Televízió, valamint a 
Magyar Táncmûvészeti Főiskola 
balettmesterei  támogatásával 
jött létre.
  Kovács Renáta

Táncgála a Tánc Világnapja alkalmából

„A tánc a szem muzsikája”

A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola növendékei
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A Kiyo-Kito Taiko japán dobcsoport

kaleidoszkóp

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Katasztrófa- és Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny
A Helyi Védelmi Bizottság és a Polgári Védelmi Iroda szervezésében 2010. április 29-én 
Tárnokon, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarán a honvédelmi körzethez tartozó 
települések (Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút és Pusztazámor) oktatási intézményei részére 
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny került megrendezésre, amelyen 6 
általános iskolai és 2 középiskolai korcsoportú csapat vett részt. A versenyen katasztró-
favédelmi, polgári védelmi, rendvédelmi, árvízvédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi 
elméleti és gyakorlati felkészültségről adtak számot a résztvevő 4-4 fős csapatok. A ver-
seny előkészítésében és végrehajtásában a hivatásos katasztrófavédelem és tűzoltóság, a 
rendőrség, az ÁNTSZ és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság helyi illetékes szervei 
nagy segítőkészséggel vettek részt. A középiskolai korcsoportban a kiírt vándorserleget 
a Kós Károly Szakképző Iskola csapata (Érd), az általános iskolai korcsoportban pedig 
a kiírt vándorserleget a tárnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata nyerte. Az 
első három helyezett csapat tagjait emléktárgyakkal és könyvvásárlási utalványokkal, 
minden résztvevőt pedig emléktárgyakkal jutalmazta a védelmi bizottság. A verseny 
megrendezésének költségeit a védelmi bizottság pályázaton nyert költségvetésből 
fedezte. A versenyt Szolnoki Gábor,Tárnok polgármestere nyitotta meg, a díjakat pedig a 
védelmi bizottság nevében Vörös János tűzoltó ezredes, tűzoltóparancsnok, valamint Turi 
Tamás Érd Védelmi Iroda vezető és a házigazda önkormányzat nevében Cseresznyés Attila 
sajtóreferens adták át.
 Kocsis János védelmi referens

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Tűzoltók!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Helyi Védelmi Bizottság nevében a 
Magyar Tűzoltók Napja alkalmából, nagy 
tisztelettel, szeretettel és megbecsülés-
sel köszöntjük Önöket!
  Tudjuk, hogy veszélyhelyzetek, 
balesetek esetén a tűzoltóság az első 
olyan helyszínre érkező és hatékonyan 
beavatkozni képes erő, amely azonnal 
meg tudja kezdeni a veszélyeztetett 
személyek mentését, a tűz oltását, a 
veszélyhelyzetek felszámolását és az 
anyagi javak védelmét. Ezzel legtöbb-
ször a katasztrófahelyzetek kialakulása 
is megelőzhető. Számtalanszor tapasz-
talhatjuk, hogy tűzoltóinkra bármikor 
számíthatunk, legyen az tűzeset vagy 
baleset, árvíz vagy belvíz, rendezvény-
biztosítás vagy bemutató, bajba jutott 
ember vagy állat kimentése, jégcsapok 
leszedése vagy kidőlt fa eltávolítása… 
és még sok más helyzet, amit az élet 
produkál.
  Azt is tudjuk, hogy a veszélyhelyze-
tek, tűzesetek hatékony elhárításához 
és megelőzéséhez, az emberi életek és 
anyagi javak mentéséhez olyan szaksze-
rűen kiképzett, jól szervezett és felsze-
relt erőre van szükség, amely gyorsan 
mozgósítható és bármikor bevethető. 
Ezért feladataik ellátásában az állandó 
készenlét fenntartása, továbbá a magas 
fokú kiképzés, szakmai felkészültség, 
fegyelem és szervezettség elengedhe-
tetlen. Mindezek megfelelő technikai 
eszközök és szolgálati körülmények nél-
kül nem lennének megvalósíthatóak, 
amelyek biztosításához az önkormány-
zat mindenkor hozzájárul.
  Mindezek azonban önmagukban 
nem elegendőek a személyi állomány 
bátorsága és önfeláldozása nélkül. 
Nyilván nem véletlen, hogy az egyik 
legfélelmetesebb erőtől, a tűztől való 
félelem keltette életre Flóriánnak, „a tűz 
katonájának” kultuszát és a mai tűzoltók 
számára is „Flórián, az egyszerű római 
katona” testesíti meg az önfeláldozást, a 
helytállást és a bátorságot.
  Érd Megyei Jogú Város Hivatásos 
Tűzoltóságának munkáját ezúton is 
köszönjük, helytállásukra, szakmai 
megbecsülésükre, áldozatkész tevé-
kenységükre büszkék vagyunk, és 
meggyőződésünk, hogy arra jövőben is 
biztosan számíthatunk.
  További felelősségteljes munkájuk-
hoz kívánunk sok sikert, erőt és egész-
séget!
  Tisztelettel:

Dr. Szabolcs Mária
jegyző

T. Mészáros András
polgármester

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

pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ Érd

családgondozó (2 fő) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 3–5 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: 
Gyermekjóléti Központ családgondozási feladatainak ellátása a szociális munka eszköze-
ivel. Segíti a rászoruló családokat a gyermek veszélyeztetetté válásának megelőzésében. 
A veszélyeztetett gyermekek és családok részére komplex támogatást nyújt, annak 
érdekében, hogy a gyermek saját családi környezetében megtartható legyen. Családból 
átmenetileg vagy tartósan kiemelt gyermek visszahelyezését elősegíti. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, egyetem (csak szakirányú): felsőfokú szociális alapvég-
zettség, pszichológus, teológus. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Iskolai végzettséget igazoló okirat, 
fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. június 
1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné, Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362 -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: 2/2010, valamint a munkakör megnevezését: családgon-
dozó (2fő). 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu 
e-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné, Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, Budai 
út 14. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. május 3.


