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Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

– alapján pályázatot hirdet

Lukin László A. M. I. 2030 Érd, Felső u. 33.  
szaktanítást végző gitártanár 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű gyes 
idejére helyettesítésig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: klasszikus gitároktatás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, klasszikus gitár 
• büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, klasszikus gitár  
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, 
végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másodlata, erkölcsi 
bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2009. augusztus 25. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Légrádi 
Lászlóné nyújt, a 23/365-641-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2030 
Érd, Felső utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 248-5/2009., valamint a 
munkakör megnevezését: szaktanítást végző gitártanár  

és
•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu 

E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az igazgatóval való 
személyes találkozás után, írásban történő értestés a döntésről 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• helyben szokásos módon – 2009. május 4.
• Oktatási Közlöny – 2009. május 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  
zeneiskola-erd.extra.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. április 30.  
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a 
munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, 
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Pályázat
A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

pályázatot hirdet

gazdasági ügyintéző (kinevezés) 50%  
– ügyviteli dolgozó (helyettes) 50%

osztott munkakörben ellátandó egész állásra.
Feladatköre:  az intézmény gazdálkodásával összefüggő 
pénzügyi-számviteli tevékenység ellátása, a pályázati rendszer 
figyelése, pályázati anyagok összeállítása, kezelése
Feltételek:  érettségi, minimum középfokú gazdasági végzettség 
(közigazgatási területen)
Előnyt jelent:  közigazgatási területen szerzett gyakorlat
Heti munkaidő: 40 óra
Bérezés: az érvényben lévő közalkalmazotti illetményrendszer 
szerint
Egyéb juttatás:  étkezési hozzájárulás, közigazgatási határon 
kívüli útiköltség térítése, fenntartó által adható egyéb juttatások
Alkalmazás kezdete:  2009. augusztus 25.
A pályázathoz mellékelni kell:  szakmai önéletrajzot, 
végzettséget igazoló okiratokat, erkölcsi bizonyítvány
Érdeklődni lehet a Titkársági telefonon: 23/365-641 8–15 óráig 
Személyesen: Lukin László Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben, 2030 Érd, Felső u. 33.
Pályázat beadható személyesen, elküldhető postai úton a fenti 
címre 2009. június 5-ig.
e-mailen: zenesuli.erd@freemail.hu, zenesuli.erd@hawk.hu
Pályázat elbírálása: 2009. június 12-ig.

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

– alapján pályázatot hirdet
Lukin László A. M. I. 2030 Érd, Felső u. 33.  

szaktanítást végző szolfézstanár 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, gyes 
idejére helyettesítésig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest Megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: szolfézs, zeneirodalom oktatás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény , valamint a Közalkalmazotti szabályzat rendelkezései az 
irányadók.  
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, szakirányú szolfézs végzettség, 
• büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, szolfézs szak
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, 
végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másodlata, erkölcsi 
bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2009. augusztus 25. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Légrádi 
Lászlóné nyújt, a 23/365-641-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2030 
Érd, Felső utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 249-5/2009., valamint a 
munkakör megnevezését: szaktanítást végző szolfézstanár 

és
•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu 

E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az igazgatóval való 
személyes találkozás után, írásban történő értesítés a döntésről. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• helyben szokásos módon – 2009. május 4.
• Oktatási Közlöny – 2009. május 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  
zeneiskola-erd.extra.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. április 28. 
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a 
munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, 
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Városi Családi Sportnap
 

ötödik alkalommal rendezzük meg  
a Spartacus Nyílt Városi Sportnapot.

Helyszín: Batthyány Általános Iskola (Faház) 
Időpont: 2009. június 7. vasárnap

Rendező és fő szervező: 
 Érdi Spartacus SC és szakosztályai
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Batthyány Általános Iskola
 Érdi Birkózókért Alapítvány
 Bánfi Italdiszkont
 valamint a lelkes szülők

Résztvevők: 
  Érdi Spartacus SC tagjai, családjai és mindenki, aki 

kíváncsi a birkózásra és a szumóra, aki mozogni 
szeretne és részt venni programjainkon, egy egészséges, 
vidám napot eltölteni az érdi birkózó családban.

Program:
 8 órától   Ebéd-előkészítés/Barta Sándor, Sárosi János, Kovács 

János (buszos)
 9 órától  Gyülekezés, ébresztő mozgás
 930 órától  Focibajnokság, szervező: Büki Sarolta és Bánfi József
10 órától Gyerekfoglalkozások, szervező: Vejki Tamás
1030-tól  Gyerek kézműves-foglalkozás, szervező: 

Jeszenszkyné Szijj Edit
10 – 11-ig  Női torna. Zsírégető, alakformáló aerobik: 

tornavezető: Véghné Pászli Tünde
10 – 11-ig   Próbáld ki a birkózást (korra és nemre való tekintet 

nélkül szőnyegen), szervező: Südi Gábor
1030-tól  Pingpongverseny (ütőt mindenki hozzon magával), 

szervező: ifj. Tar Mihály, Dénes Krisztina
1030-tól Ultiverseny, szervező: Metzl János
11 – 12-ig   Próbáld ki a Sumot, mawasiban, sumo küzdőtéren. 

Szervező: Kovács János
11 – 12-ig   „Jóga a mindennapi életben” a bemutatót tartja a 

Regionális Jógaegyesület, Érd 
(Hall Zsófia 30/625-2941)

1230  Ünnepélyes megnyitó és előkóstolás: T. Mészáros 
András polgármester és Rozgonyi János igazgató 

13 órától   Ebéd: Bográcsos kóstoló, Kati Mami Sütödéje frissen 
sült házi cipójával (azoknak, akik a május 31-i 
határidőig jelentkeznek). Mindenki hozzon magával 
tányért, evőeszközt, toroköblítő folyadékot.

14 órától  Pókerverseny: szervező Tamaska Richárd
14 órától Foci 
1430-tól  Ultiverseny II. forduló
1430-tól  Römiverseny, szervező: Metzl Jánosné Rita
1530-tól  Női torna, ismételjük meg, azoknak, akik 

kimaradtak. Zsírégető, alakformáló aerobik: 
tornavezető: Véghné Pászli Tünde

A Családi Sportnapra a részvételi szándékot kérik jelezni  
Tar Mihálynál, a 06-20/941-9618-as telefonszámon. 

Jelentkezési határidő: május 31.

Várjuk az érdi sportolni vágyókat és sportbarátainkat.
Az Érdi Spartacus SC vezetői, a támogatók és a szervezők 
nevében 
 Tar Mihály 
 elnök

A Csuka Zoltán Városi Könyvtárban
(Érd, Hivatalnok utca 14.)

2009. június 4–24. között

Szendefi József:

Lejöttek a csillagok
című origami kiállítását
tekinthetik meg.

Nyitva tartás: a könyvtár nyitva tartási idejében. 


