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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.  

információk

Több személyt is megtámadott július 11-
én a kora reggeli órákban N. R., de a nem-
rég átadott térfigyelő rendszer segítségé-
vel, valamint az Érdi Rendőrkapitányság 
járőrszolgálatot teljesítő rendőreinek a 
gyors beavatkozása révén hamar lebukott, 
jelenleg előzetes letartóztatásban várja a 
vizsgálat befejezését.

Sóthy Viktória, a rendőrkapitányság 
nyomozója a múlt héten megtartott 
sajtótájékoztatón elmondta: szombaton 
a hajnali órákban bejelentés érkezett a 
városi kapitányság ügyeletére, és egy 
hölgy közölte, hogy egy kapucnit viselő, 
30 év körüli férfi megtámadta, ököllel az 
arcába vágott, majd letépte válláról táská-
ját. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg 
a nyomozást, és a járőrök forró nyomon 
keresték az elkövetőt.

– A térfigyelő rendszert felügyelő ope-
rátor rendőr is bekapcsolódott a felderí-
tésbe, miközben újabb bejelentés érkezett 
a rendőrséghez, egy hölgy közölte, meg-

támadták a Bethlen Gábor utcában, és egy 
erős ütés után a támadó elvette táskáját, 
majd elszaladt – mondta a nyomozó.

Sóthy Viktória elmondása szerint a tér-
figyelő rendszert felügyelő rendőr a sze-
mélyleírás alapján felismerte a támadót 
a Béke téren, azt követően pedig nagy 
erőkkel kivonult a rendőrség, a gyors és 
szakszerű eljárás végén elfogták N. R. 
fiatalembert, akinél megtalálták a rabló-
támadások során megszerzett tárgyakat. 
A támadót őrizetbe vették, és kérték elő-
zetes letartóztatását.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott: 
Százhalombattán a vasúti pályaudvaron 
támadott meg egy öttagú fiatalkorúból 
álló csoport egy személyt, aki elesett, azt 
követően pedig fejbe rúgták, elvették a 
mobiltelefonját és a táskáját. 

– A fiatalkorúakat igazoltatta a 
rendőrség, azt követően pedig a szülők 
jelenlétében kihallgatták őket. A kihall-
gatáson a fiatalok nem tanúsítottak meg-

Kék hírek

bánást – közölte az érdi nyomozó a sajtó-
tájékoztatón.

Az Érdi Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési szándékkal erősíteni kívánja a 
rendőri jelenlétet az utcákon, a köztereken 
és a fiatalok által frekventált szórakozó- 
helyeken, ahol ellenőrzéseket tartanak a 
hétvégén.

 –p–

Segített a térfigyelõ kamera

A rendőrség az állampolgárok segítsé-
gét kéri, és várják mindazon érdi vagy 
Érd közeli településeken élők jelentke-
zését, akik felismerik a képen látható 
támadót

Érd központjában

Vállalatok, vállalkozások és egyéni ügyfelek 
hirdetéseinek felvétele személyesen is.

Érd, Budai út 7/B. 
(Érd-Center) I. emelet 115.

Ügyfélszolgálati irodánkban munkatársunk 
részletesen tájékoztatja Önt a megjelenési 
lehetõségekrõl, hirdetési ajánlatainkról.

Ügyfélszolgálat és hirdetésfelvétel

az

Félfogadás: Hétfőn 11–18,
Keddtől csütörtökig 10–16,
Pénteken 10–15 óráig.
Igény esetén Simon Melinda  
média-tanácsadó munkatársunk  
a 06 20 263 2525-ös telefonszámon, 
illetve személyesen áll rendelkezésre.
Telefon/fax: 06 23 523 030  
E-mail: torokjudit@erdiujsag.com

Ott érdemes hirdetni,  ahol hirdetését mindenki látja – ÉRDI ÚJSÁG


