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A Széchenyiben  eddig  is  a 
Lukin-tanárok  oktatták  zenére 
a diákokat, ez a  telephely eddig 
is  a  zeneiskola  telephelyeként 
szerepelt.  A két  iskola  jogutó-
daként  az  Érdligeti  Általános 
Iskola Túr utcai telephelye is az 
okiratba  került,  így  ősztől  akár 
fel is csendülhet a muzsika a Túr 
utcában. 
– Ez a lépés minőségi javulást 

hozhatna  a  mi  életünkben  is, 
hiszen minél több helyen oktat-
hatunk,  annál  több  tehetségre 
bukkanhatunk,  mert  nagyobb 
a  merítési,  válogatási  lehetősé-
günk  –  mondta  Stiblo Anna,  a 
Lukin László Alapfokú Mûvészeti 
Iskola  vezetője.  –  Úgy  látjuk, 

volna is rá igény a Túr utcában, 
a  korábbi  szülői  jelzések  erről 
győztek meg bennünket.
  – Nem jelent gondot a bővü-

lés, hiszen bizonyára korlátozott 
a tanári létszámuk?
–  A tanári  álláshelykere-

tünk  adott,  belső  átszervezés-
sel  oldanánk  meg  a  helyzetet. 
A telephelybővülés  a  dolgok 
mostani állása szerint nem jelen-
tene anyagi többletterhet.

– Jelenleg hány helyen folytat-
nak zeneoktatást, és hány tanu-
ló számára?
–  Hozzánk  főleg  hattól 

huszonkét  éves  korig  –  óvo-
dáskortól a fiatal felnőttig – jár-
nak  tanulni,  összesen mintegy 
ötszáznegyvenen. A Felső utcá-
ban két épületben oktathatunk, 
amelyekre  ráférne  egy  kis  fel-
újítás.  Összesen  tizennégy 
tanteremben,  alapvetően  jó 
feltételek  közt  „muzsikálunk”. 
Talán,  ha  a  központi  épület-
ben  ki  tudnánk  alakítani  egy 
legalább száz  férőhelyes hang-
versenytermet,  megoldódna  a 
szakmailag  egyik  legjelentő-
sebb  gondunk.  A két  épületen 
túl  –  az  új  telephellyel  együtt 
–  Érd  hét  intézményében 
vagyunk  jelen,  a  Kőrösiben,  a 
Telekiben,  a  Batthyányiban,  a 
Mórában, a Gárdonyiban, most 
már  az  Érdligetiben  is,  ahol 

a  volt  Széchenyi  és  Hunyadi 
iskolák  gyermekeit  oktathat-
juk.  A hangszerállományunk 
viszonylag  jónak  mondható,  az 
elmúlt  három  év  minisztériumi 
eszközfejlesztési  pályázataiból 
származó  összegeket  hangsze-
rekre költöttük. Sajnos ez a  for-
rás  megszûnt,  azonban  mindig 
szükség van a folyamatos kisebb 
karbantartás  mellett  is  hang-
szerek  felújítására,  cseréjére,  a 
hangszerállomány bővítésére.

– Milyen volt az elmúlt tanév, 
és mit vár az újtól?
–  Külső  szemlélő  számára 

elsősorban  az  elért  eredménye-
ken, versenyek helyezésein mér-
hető  le, milyen  igényes szakmai 
munkát végeztünk. A „mutatók” 
arról árulkodnak, hogy az elmúlt 
tanévünk  is  sikeres volt,  a nem-
zetközi  és  a  hazai  versenyekről 
több mint félszáz érmet hoztunk 
el,  az  utóbbi  években  a  legtöb-
bet!  Különösen  kiemelkedőek 
voltak  fuvolásaink  és  harmoni-
kásaink nemzetközi  szereplései, 
de  a  többiek  is  igen  jó  ered-

ményekkel  büszkélkedhetnek. 
Tanáraink  szakmai  munkáján 
kívül  köszönhető  ez  a  fenn-
tartó,  az  Érd  Zenekultúrájáért 
Alapítvány  és  a  szülők  támoga-
tásának  is,  amely  nélkül  el  sem 
indulhatnának  tehetségeink  az 
országos  és  a  magasabb  költ-
séget  jelentő  határon  túli  meg-
mérettetésekre.  A pedagógusok 
és  a  szülők  közössége  együt-
tes  erővel  segíti  a  gyermekek 
tehetségének  kibontakoztatását. 
A tehetség sokoldalú, ezért több 
tanulónk  produkál  kiemelkedőt 

a közismereti és zenei  területen 
egyaránt, a reál tantárgyakban és 
a hangszerükön is versenyeznek 
és a dobogóra állnak. Öröm szá-
munkra, hogy az önkormányzat 
a  mostani  rendeletmódosítás-
sal  külön  is  elismeri  a  Lukin 
kimagasló  teljesítményt  nyújtó 
diákjaink szellemi és zenei tevé-
kenységét,  így  egy-egy  tanítvá-
nyunk akár két Érd Kiváló Diákja 
kitüntetésben  is  részesülhet. Az 
idei  tanévtől  pedig  azt  várom, 
hogy továbbra is folytatni tudjuk 
legalább  ezen  a  színvonalon  az 
oktató-nevelő munkát, és ebben 
az  új  oktatási  törvény  is  segít. 
Kíváncsian  várom,  hogy  abban 
milyen  módon  jelennek  majd 
meg az alapfokú mûvészeti okta-
tási  intézmények,  és  mennyi-
ben  fogja  befolyásolni  az  iskola 
mûködését.  Izgalmas  tanév  elé 
nézünk!� Temesi�László

Siker az országos dalversenyen
A nyáron Szolnokon rendezték meg az 
Ádám Jenő Országos Dalversenyt, ahol 
a Lukin iskolát három énekes hallga-
tó, Fazekas Mercédesz, Hegedűs Sándor 
és Boda Gábriel Mihály – Szóka Júlia 
tanítványai – (Kuncze Melinda zongora-
kíséretében) képviselte sikerrel. A neves 
operaénekes, zsűrielnök Sólyom-Nagy 
Sándor nyilvánosan dicsérte meg őket 
tehetségükért, színvonalas éneklésü-
kért, és ezzel együtt az érdi intézmény-
ben folyó szakmai munkát is méltatta, 
majd okleveleket adott át nekik. 

Lukin-zeneoktatás újabb helyszínen
Két intézmény, a Széchenyi és a Túr utcai Hunyadi Mátyás Általános Iskola össze-
olvadásával újabb érdi gyermekek elõtt nyílnak meg a zeneoktatás kapui.

Felhívás számlálóbiztosok 
jelentkezésére
A számlálóbiztosok  a  népszámlálás  sikerének  megalapozói, 
lelkiismeretes  munkavégzésük  az  eredményes  cenzus  egyik 
legfőbb záloga. Feladatuk az adatgyûjtés területi megvalósítá-
sa: 2011. október 1. és 31. között egy meghatározott, kb. 110-
140 címet  tartalmazó számlálókörzeten belül az összes  lakás 
és ott lakó személy adatainak összegyûjtése, a lakásokra és a 
személyekre vonatkozó kérdőívek kitöltése. Kereseti lehetőség 
átlagosan nettó 80-120 ezer Ft.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban  (Érd, Alsó u. 1.,  II. 

209./Önkormányzati,  Szervezési  és  Törvényességi  Iroda),  a 
„Számlálóbiztosi  jelentkezési  lap”  kitöltésével  és  aláírásával 
(letölthető  a  www.erd.hu-ról,  vagy  a  helyszínen  kérhető) 
lehet.
Érdeklődni lehet: Horváth Andreánál, Gyimesi Gabriellánál, 

Nagy  Nikolettánál  a  06-23-522-300/200,  201  m.  telefonszá-
mon.
A számlálóbiztosok  a  települési  népszámlálási  felelőssel 

(jegyző) kötnek megbízási szerződést, amire azután kerül sor, 
hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó tananyagot elsa-
játították, és erről egy rövid ellenőrző feladatsor megválaszolá-
sával számot adtak. A megfelelő minősítést kapott jelentkezők 
szeptemberben félnapos tantermi oktatáson is részt vesznek.
A számlálóbiztosi  munkára  olyan  személyek  jelentkezését 

várjuk,  akik  jó  kapcsolatteremtő  és  beszédkészséggel  ren-
delkeznek, pontosan  tudják követni  az  előírásokat, betartják 
a  határidőket,  olvashatóan  írnak,  képesek  a  munka  okozta 
fizikai megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére, vál-
lalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas 
kezelését és a népszámlálás idején más adatgyûjtési tevékeny-
ség mellőzését. 

Ki�lehet�számlálóbiztos?
A számlálóbiztos a következő elvárásoknak kell megfeleljen: 

•   OLVASHATÓ  ÍRÁS,  az  írott  anyag  igényes,  rendezett  kül-
alakja; 

•   BIZALOMKELTÕ MEGJELENÉS: ápolt, tiszta, a környezet-
hez alkalmazkodó ruházat; 

•   FIZIKAI  ERÕNLÉT,  MUNKATERHELHETÕSÉG:  vállalja  a 
számlálóbiztosi munkával  járó egy hónapon át  tartó, napi 
folyamatos  munkavégzést  és  a  jelentős  fizikai,  szellemi 
igénybevételt; 

•   TANULÁSI KÉSZSÉG: vállalja az új  ismeretek elsajátítását, 
az oktatáson való részvételt, a tudásáról való visszajelzést; 

•   MOTIVÁLTSÁG:  elkötelezettség,  érdeklődés  a  kérdezői 
munka, illetve a népszámlálás iránt; 

•   JÓ FELLÉPÉS, BESZÉDKÉSZSÉG: érthető, helyes beszéd, jó 
fogalmazás; 

•   KAPCSOLATTEREMTÕ  ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG, 
NYELVTUDÁS: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyő-
zőerő, a beszélőpartnerre koncentráló  figyelem, a  számlá-
lókörzetben jelentős számban élő nemzetiségek nyelvének 
ismerete;  elsősorban  városokban  előnyt  jelent  az  idegen-
nyelv-tudás, más településeken a helyi nemzetiségek nyel-
vének ismerete; 

•   LELKIISMERETESSÉG,  PRECIZITÁS:  vállalja  az  útmutatá-
sok, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést; 

•   KONFLIKTUSKEZELÕ  KÉSZSÉG:  vállalja,  hogy  az 
adatgyûjtéssel,  adatszolgáltatókkal  kapcsolatos  problémá-
kat igyekszik elviselni, kezelni; 

•   TITOKTARTÁS: vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalma-
san kezeli, nem él vissza velük; 

•   HELYISMERET, HELYI ELFOGADOTTSÁG: a vállalt körzet 
előzetes  megismerése,  tájékozódási,  térképkezelési  kész-
ség, a helyi lakóközösség részéről való elfogadottság;

•   KIZÁRÓLAGOSSÁG:  vállalja,  hogy  a  népszámlálás  idején 
a  KSH-n  kívül  más  szervezet  vagy  személy  részére  sem 
adatgyûjtést, sem kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem 
végez.

50 éves a VMG
A 2011/12-es tanévben lesz a Vörösmarty Mihály Gimnázium 50. jubile-
umi évfordulója.
Ebből az alkalomból rendezvénysorozatra, iskolatörténeti kiállításra és 
évkönyvkiadására készülünk.

Kedves egykori diákjaink!
Akik szívesen hozzájárulnának bármilyen dokumentummal vagy egyéb 
segítséggel a méltó ünnepléshez, kérjük, jelezzék az mdizseri@gmail.
com e-mail címen!


