
Érdi Újság 7mûvelõdés

július 2. hétfő
10:00 Fogadóóra
10:30 Polgár-társ
11:00 Csillagszem
11:30 Ízőrzők Velem, 50/13. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:00 Mozgás
17:25 Csillagszem
17:55 A Doktor Pollenallergia szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
18:20 Aggódunk érted… Inzulinkezelés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója

19:25 Ízőrzők Velem, 50/13. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

20:00 A csodacsatár 
magyar vígjáték, 90’ 
rend.: Keleti Márton 
Fsz.: Puskás Ferenc, Kiss Manyi, Feleki 
Kamill 

21:30 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

21:50 Kézilabda-mérkőzés 
Kiskunhalas NKSE - ÉTV-Érdi VSE 

július 3. kedd
10:00 Érdi Panoráma 

– heti események összefoglalója ism.
10:30 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
11:00 Kézilabda-mérkőzés 

Kiskunhalas NKSE - ÉTV-Érdi VSE 
12:30 Aggódunk érted… Inzulinkezelés egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

17:25 Ízőrzők Velem, 50/13. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem János
második és harmadik levele 60’ 

19:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

19:25 Fény-Kép
19:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 24. rész 
20:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:55 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
21:25 Fény-Kép

július 4. szerda
10:00 Érdi Panoráma 

– heti események összefoglalója ism.
10:20 Fény-kép
10:50 A Doktor Pollenallergia szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
11:15 Ízőrzők Velem, 50/13. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 24. rész 

17:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

17:25 Ízőrzők Velem, 50/13. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem 
János második és harmadik levele 60’ 

19:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

19:20 Mozgás, sportmagazin
19:50 A Jazz születésétől napjainkig „A Swing 

Világa 1936-1939” TV sorozat, 45’ 
20:35 Aggódunk érted… Inzulinkezelés egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

21:15 A csodacsatár magyar vígjáték, 90’ 
rend.: Keleti Márton
Fsz.: Puskás Ferenc, Kiss Manyi, Feleki 
Kamill 

július 5. csütörtök
10:00 Mozgás
10:30 Csillagszem
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 24. rész 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig „A Swing 

Világa 1936-1939” TV sorozat, 45’ 
17:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 24. rész 
17:30 Polgár-társ
18:00 A Jazz születésétől napjainkig „A Swing 

Világa 1936-1939” TV sorozat, 45’ 
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Fény-Kép
20:00 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol első levele 60’ 
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 24. rész 
21:30 Polgár-társ

július 6. péntek
10:00 Fény-kép
10:30 Bibliai Szabadegyetem Péter apostol első 

levele 60’ 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig „A Swing 

Világa 1936-1939” TV sorozat, 45’ 
17:00 Polgár-társ
17:30 Mozgás
18:00 A Jazz születésétől napjainkig „A Swing 

Világa 1936-1939” TV sorozat, 45’ 
19:00 Mozgás
19:30 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
20:00 A koncert 

magyar zenefilm, 97’ 
rend.: Koltay Gábor 

21:40 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol első levele 60’ 

július 7. szombat
10:00 Polgár-társ
10:30 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:00 Kézilabda-mérkőzés 
Kiskunhalas NKSE - ÉTV-Érdi VSE 

17:00 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol első levele 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 24. rész 

19:30 Csillagszem
20:00 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol első levele 60’ 
21:00 A koncert 

magyar zenefilm, 97’ 
rend.: Koltay Gábor 

július 8. vasárnap
10:00 Mozgás
10:30 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol első levele 60’ 
11:30 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
17:00 A csodacsatár magyar vígjáték, 90’ 

rend.: Keleti Márton 
Fsz.: Puskás Ferenc, Kiss Manyi, Feleki 
Kamill 

18:30 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol első levele 60’ 

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor filmje 25. rész 

20:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:30 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

21:00 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

21:25 A koncert magyar zenefilm, 97’ 
rend.: Koltay Gábor 

2012. július 2. – július 8.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig
Vételkörzet: Érd város

Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz
 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18 Közösségi magazin
 WRC-magazin, Ifjú-sáv, Movie and Music
18–22 Katapult...
 Nekem 90, Sportmúzeum
22–06 Könyv–színház–muzsika
 Hangoskönyv, Up the Club (élő)
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.

T. stúdió: 23/363-41. Recepció: 23/363-421

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

A vonatkozó jogszabályok értelmében a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola (2030 
Érd, Fácán köz) pályázatot hirdet az alábbi általános iskola 

magasabb vezetői (igazgató helyettesi) 
teendőinek ellátására:

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 2030 Érd, Fácán köz

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

ges – a Közoktatásról szóló törvény 17.§ (1)-(2) bekezdésében – felsorolt felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség,

– 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: vezetői gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak igazolásán túl – a pályázó 
szakmai önéletrajzát, az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői prog-
ramot, fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél(ek) másolatát,
–  arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás időtartama: magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott időre szól.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992 (X.8) Korm. Rendelet előírásai 
az irányadók.
A pályázat megjelenése (közzététele): Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
oldalán, az Érdi Újságban, illetve Érd Megyei Jogú Város honlapján.
A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
oldalán való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásnak határideje: a megjelenéstől számított 60 nap.
Munkakör betöltése: 2012. szeptember 1-jétől
A pályázatot a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola igazgatójának; Rozgonyi 
Jánosnak kell benyújtani 3 példányban.

A Szociális Gondozó Központ, Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Apró Falva Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 
bölcsődei ellátásban részesülő 1-3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesz-
tése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–  Középiskola/gimnázium, érettségi és csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy böl-

csődei szakgondozó (OKJ), vagy csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Felsőfokú képesítés, Felsőfokú csecsemő és gyermeknevelői-,gondozói-, kisgyermekne-

velői végzettség,
Elvárt kompetenciák:

–  Kreativitás, kezdeményező készség, a bölcsődei módszerek magas szintű ismerete,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz, motivációs levél, szakirányú végzettséget igazoló oklevélmásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusz-
tus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23 374-
944 -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: 4/2012 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermek-
nevelő.

–  Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail 
címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör kizárólag a megjelölt végzettsé-
gekkel tölthető be. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt. Csak azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Érd Honlap - 2012. július 2.

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

Szociális Gondozó Központ Érd Családsegítő Szolgálat

családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok, és közösségi csopor-
tok segítése a társadalmi integráció érdekében. 
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 alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás, családterapeuta, teológus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyít-

vány 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné, Száva Emese 
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: 6/2010, valamint a munkakör megnevezését: családgon-
dozó. 

–  Elektronikus úton Száva Emese részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail 
címen keresztül 

–  Személyesen: Grátzer Mihályné vagy Száva Emese, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 
14. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Érd honlap - 2010. július 29.
– Érdi Újság - 2010. július 29.
– Képújság - 2010. július 29. 

Aki ellátogat a Favágó utcába, 
csupa rézbőrûvel találkozhat 
az idei nyári táborban. És itt 
most nem csak a nap áldásos-
káros hatásaira gondolunk, 
hanem a tízhetes tábor prog-
ramjára is, amely ezen a nyáron 
az indiánok világa köré épül. 
Sok mozgás, mese, kirándulás, 
kézmûveskedés várja a gyereke-
ket a Gárdonyi iskola által szer-
vezett napközis táborban, amely 
abban is egyedülálló, hogy a 
szülőknek csak az étkezés költ-
ségét kell megfizetniük.

Mondhatni: telt házzal indult 
június 18-án a városi napközis 
tábor a Favágó utcában: az első 
hétre százkét gyerek jelentke-
zett a százhúsz férőhelyre, és 
a következő turnusok iránt 
is nagy az érdeklődés – tud-
tuk meg Endrődi Károlynétól, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium iskolatitkárától. 
Tavaly szintén ez az intézmény 
rendezte a városi napközis 
tábort; akkor a magyar népme-
sék légkörében élhettek a gye-
rekek nyolc héten át, míg idén 
nyáron az indiánok világába 
nyerhetnek játékos betekintést. 
A mesék mellett játékok, spor-
tolás, kézmûves-foglalkozások, 

kirándulások várják a gyereke-
ket a parkvárosi táborban, ahol 
hatalmas területen, jó levegőn, 
árnyas fenyők alatt pihenhetnek, 
játszhatnak kedvükre.

– A táborvezetőn kívül öt peda-
gógusunk és öt önkéntes gimna-
zista diákunk foglalkozik a tábo-
rozókkal. Zömmel alsó tagoza-
tosok jelentkeznek, de akadnak 
azért felsősök is – tette hozzá 
az iskolatitkár, aki elmondta azt 
is: a tábor egyhetes turnusaira 
még lehet jelentkezni, de nem 
a Gárdonyi iskolában, hanem az 
Intézményi Gondnokságon – itt 
kell fizetni az étkezés 4570 forin-
tos heti díját is. Maga a tábor 
a szülőknek ingyenes, és aki 
igényli, több hétre is befizethet. 
Érdemes a szülőknek előre meg-
tervezni a nyári programokat, 
elfoglaltságokat, mert a jelentke-
zéseket csak addig tudják fogad-
ni, míg a 120 fős létszám be nem 
telik – és bizony van olyan gyer-
mek, akit már most befizettek 
augusztusra a szülei.

Az előző évekhez képest vál-
tozást jelent, hogy a táborozás-
nak nem feltétele az orvosi iga-
zolás – ehelyett a szülőnek kell 
nyilatkoznia gyermeke jó egész-
ségi állapotáról. A jelentkezési 

ûrlapon azt is fel kell tüntet-
ni, igénybe veszik-e a táborba 
közlekedő buszjáratot, amely a 
város több pontján megáll. Ez 
a lehetőség jelentős könnyebb-
séget jelent a szülőknek, hiszen 
a tábor Felső-Parkvárosnak is a 
legfelső csücskében található – a 
forgalmas részektől való távolság 
azonban itt csak előnyt jelent. 
A szép, ősfás környezet és a jó 
levegő maga felér egy nyaralással 
– részben ezzel magyarázható a 

tábor népszerûsége is, no meg 
azzal, hogy itt olyan programo-
kon vehet részt a gyerek, amiért 
egy-egy magán szervezésû nap-
közis táborban akár heti húsz-
ezer forintot is elkérnek. 

Aki tehát kedvet kapott egy 
(vagy több) hét „indián nyár-
hoz”, még jelentkezhet az 
Intézményi Gondnokságon, ahol 
minden további fontos informá-
ciót megkaphat a városi napkö-
zis táborral kapcsolatban. Á. K.

Idén is várja a gyerekeket a városi napközis tábor

Indián nyár Érden

A reggelit Marosánné dr. Gáti Gabriella, a Gárdonyi iskola igazgatónõje 
osztja a gyerekeknek
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