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A Teleki Sámuel Általános Iskola 
                        

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 
pályázatot hirdet

számítástechnika–matematika szakos általános iskolai tanár 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû 2009. 08. 24.–2010. 08. 15-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidõ, heti 18 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Törökbálint út 1. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 10 óra informatika 5–8. évfolyamon; 8 óra matema-
tika 7–8. évfolyamon. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:  Fõiskola, erkölcsi bizonyítvány, alkalmasságot igazoló orvosi igazolás 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2009. augusztus 24. nap-
jától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Teleki Sámuel Általános 
Iskola címére történõ megküldésével (2030 Érd, Törökbálint út 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 19. 

A Teleki Sámuel Általános Iskola 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 
pályázatot hirdet

testnevelés–gyógytestnevelõ szakos általános iskolai tanár 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû 2009.08.24.–2010.08. 15-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidõ, heti 14 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Törökbálint út 1. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 8 testnevelés óra 5–8. évfolyamon, 6 gyógytestne-
velés óra 1–8. évfolyamon 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Fõiskola,  erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági igazolás 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2009. augusztus 24. nap-
jától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Teleki Sámuel Általános 
Iskola címére történõ megküldésével (2030 Érd, Törökbálint út 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 19. 

A Teleki Sámuel Általános Iskola 
                        

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet

történelem szakos általános iskolai tanár 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejeû, 2009.08.24.–2010.08.15-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidõ, heti 8 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Törökbálint út 1. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 8 óra történelem óra 5–8. évfolyamon 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Fõiskola, erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági igazolás 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2009. augusztus 24. nap-
jától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Teleki Sámuel Általános 
Iskola címére történõ megküldésével (2030 Érd, Törökbálint út 1.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 19.  

Olvasóink írják
Az alábbi írás feladója Borbély Pál, kísérő levelé-
ben egyebek mellett a következőket  írja: „Kérem, 
hogy a csatolt fájlban található rövid közleményt 
közölje az újság. Korábban betöltöttem különböző 
tisztségeket  a  helyi  közéletben,  nem  a  reklám 
kedvéért:  voltam  alpolgármester,  önkormányza-
ti  képviselő,  én  szerveztem  a  Dél-Budakörnyéki 
Kistérségi  társulást...  Nem  érdektelen  számomra 
se, hogy valós és aktuális kép éljen rólam az olva-
sókban, de a közéleti szereplők számára is hírér-
téke  lehet. Remélem, hogy kérésem teljesítésének 
nincs akadálya.”

Ezek után következzék az írás:

Búcsú egy párttól, de nem a közélettől
Mintegy tíz évig vállaltam szerepet a helyi politi-
kában az SzDSz képviseletében.
Szabadelvűségem  erkölcsi-etikai  alapokon 

alakult  ki  még  kamasz  koromban  az  ötvenes 
években,  a  korán  rám  zúduló  élettapasztalatok 
hatására.
Elismerem  a  szociális  igényeket  és  a  konzer-

vatív  értékeket,  és  fontosnak  tartom  a  nemzeti 

szempontok  figyelembevételét  elkerülhetetlenül 
globalizálódó világunkban.
A kb. 6-7 éve helyi csoportunkban bekövetke-

zett  változások  után  nézeteimmel  kisebbségben 
maradtam. Azóta fel-felmerült bennem a kérdés, 
tudok-e valami érdemit tenni a helyi csoportban, 
de itt a mindenáron való váltás szempontjai érvé-
nyesültek.
Egy  éve  már  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  meddő 

marad a kapcsolattartás is.
A  nemrég  lezajlott  elnökválasztás  az  SzDSz-

ben  megmutatta,  hogy  az  általános  színvonal 
csökkenés számomra tovább nem vállalható.
Rendszerváltó  pártként  az  SzDSz  ígéretesen 

indult. Emberi hibák sorozata határozta meg sor-
sát. Tanuljunk belőle.
Én  személyemben maradtam,  aki  voltam,  így 

az SzDSz-ből kiléptem.
Minden  kedves  olvasónak  jó  egészséget,  és  a 

következő nehéz időkhöz sok erőt és jó politiku-
sokat kívánok. 
Ahol tudok és hagynak, továbbra is segítek. 
  Borbély Pál

Csak azt ne mondd, hogy ennek is a világgazdasági válság az oka!
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