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A közalkalmazotti jogviszony 
idõtartama: határozatlan idejû 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: 
A vezetõi megbízás határozatlan 
idõre szól
A munkavégzés helye: Pest 
megye 2030 Érd, Bajcsy- 
Zsilinszky u. 19–21.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok: 
Önállóan gazdálkodó költség-
vetési intézmény, melyhez 3 
részben önállóan gazdálkodó 
intézmény tartozik, gazdasági 
vezetõi feladatok ellátása
Illetmény  és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók
Pályázati feltételek: 
• Fõiskola, költségvetési szak-
irány,
• Gyakorlott szintû számviteli/
pénzügyi szoftverismeret,
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljá-
rás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elõnyt 
jelent: 
• Egyetem, költségvetési szak-
irány,
• Költségvetési szervnél szer-
zett legalább 5 éves vezetõi 
gyakorlat
A munkakör betölthetõségének 
idõpontja:
A munkakör legkorábban 2009. 
január 15. napjától tölthetõ be.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Maitz 

Ferenc nyújt a 06-23/377-218-
as telefonszámon
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a 
Kõrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola – Érd címére történõ 
megküldésével  (2030 Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky út 19–21.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplõ 
azonosító számot: 1-13/2008., 
valamint a munkakör megne-
vezését: Önállóan  gazdálkodó 
költségvetési intézmény gazda-
sági vezetõje. és
• Elektronikus úton 
Maitz Ferenc részére a  
maitz@hawk.hu e-mail címen .
Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2009. január 12.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2009. január 14.

Pályázat gazdasági vezetõ 
munkakör betöltésére

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola  (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 
19–21.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A  
alapján pályázatot hirdet gazdasági vezetõ munkakör betöltésére.

Olvasói levél
Széchenyisek karácsonya

A Széchenyi István Általános 
Iskolában 1991 óta hagyomány, 
hogy a karácsonyt mind az alsó, 
mind a felső tagozatban vál-
tozatos programokkal várjuk. 
Az idén is nagyon sok színes, 
játékos, ünnepélyes programot 
szerveztünk. A legkiemelke-
dőbb programunk a Szepes 
Gyula Művelődési Házban meg-
tartott karácsonyi koncertünk 
volt, amelyben az évfolyamok 
mutatták be közössé szervezett 
műsorukat, melyet a FRUTTI, 
a BONTON egyesületben tán-
coló gyermekeink, valamint 
a Pesovár Ferenc Művészeti 
Iskolába járó széchenyis gye-
rekek előadása színesített. A 
Művelődési Központ színház-
terme zsúfolásig megtelt, két-
szer annyi szék sem lett volna 
elég a szülők, tanulók számára. 
Fantasztikus hangulat volt a 
két órás műsor nagyon tetszett 
mindenkinek. Köszönet a szer-
vezőknek: Dancs Ferencné Lilla 
néninek, Bojt Gertrudnak, Váli 
Zsuzsának. A másik nagysza-
bású rendezvény a felsős diá-
kok számára megtartott kará-
csonyi ünnepély volt, amelyet 
az iskola tornatermében tartot-
tunk az utolsó tanítási napon. 
Az ötödikesek, hatodikosok 
szép, emberi, a karácsony-
hoz illő történeteket adtak elő 
a szeretetről, emberségről. 
Különlegessége volt az előadás-
nak, hogy az egyik előadott tör-
ténetet Panajotidisz Szofi (5. b) 
írta, néhány zenei betétet pedig 
Perlusz Anna (5. b) szerzett 
és adott elő. A műsort szer-
vezték: Bojtor Gyula tanár úr, 
Gertnerné Éva néni, Borsayné 
Takács Rita tanár nénik. A kará-
csonyi ünnepélyen adtuk át a 
hét délutáni programjain leg-
jobban szereplőknek az okle-
veleket, valamint jutalmaztuk a 
legaktívabb, legeredményesebb 
osztályközösségeket is. A har-
madik fénypont ezen az ünne-
pélyen az iskolai díjak átadása 
volt a nyáron elballagott tanít-
ványainknak. A Széchenyi-díjat 
Csizmadia Ádám, a Széchenyi-
emlékplakettet Budaváry 
Ruben, a Díszoklevelet Bárdy 
Emese, Kisfaludy Lilla, Zentay 
Brigitta kapták meg kiemelke-

dő tanulmányi, közösségi mun-
kájukért, emberi magatartásu-
kért. 

A karácsonyi koncert és a 
karácsonyi ünnepély között 
délutánonként színes, változa-
tos programokon vettek részt a 
gyerekek. Hétfőn játékos egész-
séges életmód vetélkedő volt, 
kedden kezdődött a hagyomá-
nyos „Mindent vagy semmit!” 
műveltségi vetélkedőnk évfolya-
monként. Egy elsőbbségjelző 
gép által mérve az dőlt el , hogy 
ki tudja leggyorsabban megvá-
laszolni a feltett kérdéseket. A 
földszinten zsibvásárban lehetett 
csereberélni, hasznos karácsonyi 
ajándékra szert tenni. Még író-
olvasó találkozóra is sor került, 
Mogyorósi Erika néni mesélt 
és idézett novelláiból és versei-
ből az érdeklődő gyerekeknek. 
Szerdán folytatódtak a „Mindent 
vagy semmit!” selejtezői, az osz-
tályok megmérkőztek játékos 
sportversenyeken egymással, 
mindig fantasztikus hangulatú a 
mézeskalács-sütés az ebédlőben 
és a konyhán, köszönhetően a 
konyhai dolgozóknak. Nagyon 
népszerű volt az asztalifoci-baj-
nokság, a Rubik-kocka-tekergető 
verseny is. A földrajzot kedvelők 
játékos vetélkedőn gyakorolhat-
ták európai és vitorlás ismere-
teiket. Az angol nyelvet tanulók 
teadélutánon vehettek részt, ahol 
az angolos teákon kívül ismer-
kedtek az angolok karácsonyi 
szokásaival, kézműveskedtek, 
tanulták is az ünnephez kap-
csolódó szavakat, fordulatokat. 
Több osztály közösen készített 
ajándékokat, díszeket, adventi 
koszorút. Az alsósok osztályfő-
nökeikkel készültek a karácsony-
ra, sok osztály meghívta a szü-
lőket délutánra, ahol karácsonyi 
műsorral köszöntötték együtt a 
karácsonyt. Az osztálytermek, az 
iskola is karácsonyi díszbe öltö-
zött, gyönyörű fenyőt kaptunk 
Malatinszky szülőktől, amely az 
iskola zsibongójában áll. 

Minden eseményről tudósított 
a sulitévénk, minden eseményt 
fénykép formájában is megörökí-
tettünk, amelyet bárki megtekint-
het a www.szechenyi-erd.co.cc, 
valamint a www.sulitv.blog.hu 
honlapon.

Leszák Ferenc 
igazgató

Egyre népszerûbb a rangos matematikaverseny

Ismét Bolyai-nap

Az egyre népszerûbb, körzetivé 
szélesedõ városi matematika-
verseny a Bolyaiakat és koru-
kat felelevenítõ emlékünnepség 
mellett a diákokat szellemi és 

sportvetélkedõk, logikai játékok 
és „kaszinó” kötötték le a szüle-
tésnap délelõttjén forgószínpad 
jellegûen.

Mivel a világtól elzárt helyrõl 
származott, a nem eukléde-
szi alapú geometriájára akkor 
figyeltek fel csak, amikor azt 
Gauss a sajátjaként feltüntet-
ve nyilvánosságra hozta, meg 
sem említve a marosvásárhelyi 
Bolyai János nevét. Pedig a XIX. 

század elsõ felében alkotó erdé-
lyi matematikus-hegedûvituóz 
kapitány tértudományából 
Einstein relativitáselmélete 
következett.

Az ünnepséget az iskola 
korábbi igazgatónõje, Paraszty 
Gyuláné és a VGM igazgatónõje, 
Bakos Mária is megtisztelte. 
Baranyi Teréz igazgatónõtõl 
a Bolyai János Iskoláért díjat, 
a névadó bronzplakettjét az 

immáron 40 éve okító Mikei 
Jánosné tanítónõ kapta, míg a 
diákok közül a tavaly végzett 
Paraszkevopulosz Natalié lett a 
Bolyai-díj. 

A körzetivé szélesedõ mate-
matikaverseny legjobbjait a 
Bíró András könyváruház, a 
Tonerház, a Herlitz papír-író-
szer bolt, a Marcipánház, a 
Kreatív Hobbi Ház és Mûhely 
támogatta.  Bodrog Beáta

Ismét megemlékeztek a 
matematika tagozatos 
nyolcadikos bolyaisok 
decemberben a méltat-
lanul elfeledett Bolyai 
Jánosról a Bolyai-nap 
keretében. 

A matematikaverseny díjazottjának
az igazgatónõ adja át az ajándékot

Színpadi elõadással ismertették Bolyai János életét

Adózási határidõk
Február 12., csütörtök
A kifizetõ, munkáltató a szo-
kott módon eddig vallja be és 
fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó-elõleget 
vagy magát a levont személyi 
jövedelemadót. Szintén eddig 
fizeti meg a járulékokat: az 
egészségbiztosítási és nyug-
díjjárulékot, a fizetendõ társa-
dalombiztosítási járulékot, az 
egészségügyi hozzájárulást, a 
munkaadói és munkavállalói 
járulékot, a START-kártyával 
rendelkezõ foglalkoztatott után 
a 0/15/25% járulékot. 

Február 16., hétfõ
A magánszemély február 15-
ig kérheti az egyszerûsített 
adóbevalláshoz az APEH 
közremûködését a bevallá-
si csomagban megtalálható 
vagy az internetrõl letölthetõ 
Nyilatkozat-on. A határidõ 
jogvesztõ, ezt követõen már 
csak önadózás keretében lehet 
eleget tenni a bevallási kötele-
zettségének.

APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága
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