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Felhívás 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet 
a Magyar Földrajzi Múzeum  

tereMõr 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidõ, heti 30 órás, kedd–péntek: napi 5,5 óra, illetve havonta 
két szombat és két vasárnap napi 8 óra

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Budai út 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó 
lényeges feladatok:
Látogatók fogadása, kalauzolása, tárlatok bemutatása, jegy és kiadvá-
nyok árusítása 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a mindenkor érvényes 
közalkalmazotti bértábla szerint rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
Középfokú iskolai végzettség, 
Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jó megjelenés, jó kommuni-
kációs készség, kiváló kapcsolatteremtõ képesség 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Német és angol nyelvbõl alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, 
alapszintû nyelvtudás 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
kézzel írt önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
motivációs levél, ajánlás

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2009. február 03. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Földrajzi Múzeum címére történõ 
megküldésével (2030 Érd, Budai út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplõ azonosítószámot: 03, valamint a mun-
kakör megnevezését: teremõr. Vagy elektronikus úton Mácsai Anetta 
részére a macsai@vivamail.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
elõzetes elbeszélgetés alapján 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.foldrajzimuzeum.hu honlapon szerezhet. 

Magyar Földrajzi Múzeum

Érd, Budai u. 4.
Tel.: 23/363-036
www.foldrajzimuzeum.hu

mozaik

Az Érd és Környéke Horgászegyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2009. január 31-én 19 órai kezdettel tartandó 
25. báljára

Helye:
Finta József RENDEZVÉNYTEREM

Érd, Velencei út 29.

Jegyek elõvételben rendelhetõk
a 0630/9403-074-es telefonszámon

A krémeseket megették a falánkok a félénkek elõl

Boros Lajos érzelmi 
viszonyban van a képeivel
A rádióból ismert hang 
most képekkel jelentke-
zett. Boros Lajos önarc-
képén szellemek jelennek 
meg, a Lánchíd pilléré-
re vetett árnyék lovag-
gá változik, az éjszakai 
Halászbástya elõtt egy 
tengeri szörny robban ki, 
és a kegyeleti kavics kék 
szemeket növeszt. Lali 
király pedig délutánon-
ként ott ül e képek alatt, 
és mesél.

– A humor most sem hiányzik, 
a fotók melletti szövegek ugyan-
olyan erõsek, mint a képek.

– Mindig abból indulok ki, 
hogy én mire lennék kíváncsi 
egy kiállításon. És én egy pár 
emberi szóra vagyok kíváncsi 
az alkotótól. 

– Nagy élmény volt saját kiál-
lításának a megnyitója?

– Nem bírom az ünnepélyes 
pillanatokat. Az úttörõtáborban 

is mindig leszidtak, mert röhögõ
görcsöt kaptam a zászlófelvoná
son. A megnyitó azonban nagyon 
jó lett. A fiam is beszédet mon
dott, volt benne egy döbbenetes 
rész. „Az apám fotószenvedélye 
nem most kezdõdött. Nyolcéves 
voltam, mikor elvitt a Jégbüfébe, 
engem kint hagyott az utcán, és 
mielõtt bement, arra kért, hogy 
maradjak a kirakatnál, és nyom
jam az orrom az üvegnek. Nagyon 

sokáig nem értettem, hogy ezt 
miért kellett csinálnom!” – mond
ta a fiam. Aztán Voga gitározott, 
a feleségem hozta a saját maga 
készítette zseniális krémeseket, 
amiket a falánkok megettek a 
félénkek elõl. 

– Sérti, ha valaki két perc alatt 
végignézi a képeket?

– Bánt, bár én is ilyen lennék 
másutt. Az Uffizi Képtárat futva 
néztem meg, hogy minden 

beleférjen. De például Pécsett 
bementem a Csontvárykiállí
tásra, egyedül voltam. A cédrus 
elõtt félórát ücsörögtem, és az is 
baromi jó volt. De most itt nem 
tudnék egy képet mutatni, hogy 
ezt nézd!

– Pedig nyilván szereti ezeket 
a fotókat.

– Persze. Ebben amúgy sok 
pénzem van, de a feleségem 
nem szólt érte, mert egy drága 
asszony. Aztán rájöttünk, hogy 
a képeket el is lehet adni, és 
akkor visszajönne valamennyi. 
Ehhez képest jött egy vásár
ló, de a feleségem nem adta a 
képet, mert annyira megszeret
te. Most már értem azokat, akik 
festenek, és bár éheznek, de 
nem válnak meg a mûveiktõl. 
Kialakul egy érzelmi viszony.

– Vállalná, hogy egy pszicho-
lógus az itt kiállított képek alap-
ján elemezze önt?

– Abszolút. Csak azt nem, 
hogy narkotikumot adjon, vagy 
levigyen gammábabétába. De 
azt nem lehet letagadni, hogy 
ezek a fotók tükrözik a szemé
lyiségemet. 
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Boros Lajos: Az Uffizi Képtárat futva néztem meg, hogy minden beleférjen

Egyszer már felismerte egy benzinkutas 

Mogács Dániel: A kövirózsa nem ad ihletet
Showder Klubban feltûnt 
stand upos Mogács Dániel 
a nemrégiben indult 
humorcsatorna, a Comedy 
Central arca lett. A fia-
talember, aki  volt már 
favágó, színész és ingat-
lanügynök is, lapunknak 
bevallotta: meglepõdne, 
ha egyszer Hofi Géza 
arca nézne vissza rá a 
tükörbõl.

– Megismerik már az utcán?
– Volt egy benzinkutas, aki 

felismert. A többiek úgy tesz
nek, mintha nem ismernének. 

– Eredetileg színészettel fog-
lalkozik.

– Egy független társulat ala
pító tagja voltam, ahol szí
nészettel és rendezéssel is 
foglalkoztam. Az Eleuszisz 
Színház megszûnése után 

szabadúszóként kapok felké
réseket. A színészet mellett 
több munkát is kipróbáltam, 

Mogács Dániel: Kepes Andrásnak 
30 éve nem változott az arca

a favágástól az ingatlanügy
nökségig. 

– Mi ihleti a poénokat?
– Az életbõl merítek. Elég 

nyitott szemmel járni. Például, 
ránézek egy címlapra, ame
lyen Kepes András fotója 
díszeleg, és a fotó alatt egy 
idézet tõle: „az ember arcán 
van az élete.” Kepes András 
az egyetlen olyan ember az 
országban, akinek már har
minc éve nem változott az 
arca. Persze ha ránézek egy 

kövirózsára, nem biztos, hogy 
ihletet kapok tõle. Ilyenkor  
visszanyúlok a múltba.

– Ön mit szeretne, mi lát-
szódjon az arcán évek múlva? 

– Nagyon szeretem Hofi 
Géza mûvészetét, ahol a szí
nészet ötvözõdik a stand 
uppal. Nem titkolt vágyam, 
hogy hasonló felépítésû 
elõadásokat csináljak, per
sze azon meglepõdnék, ha az 
arcom lassan hasonlítani kez
dene a mesterére.� U.�J.


