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Az Érdi Görög Katolikus 
Egyházközösség szombaton 
ünnepelte fennállásának elsõ 
évfordulóját. E kiemelkedõ 
eseményre hivatalos volt Kocsis 
Fülöp apostoli kormányzó, és 
a kerületi papság, így Gyõr, 
Veszprém, Pécs, Szentendre, 
Esztergom, Csepel, Pomáz 
parókusai is. 

Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
görög katolikus megyés püs-
pök a hívek kérésére egy 
évvel ezelõtt Érd, Tárnok, 
Százhalombatta joghatósággal 
megalapította az Érdi Görög 
Katolikus Egyházközösséget. 
A három településen élõ görög 
katolikusok elsõ lelki vezetõjévé 
Szabó Mihály parókust nevezte 
ki Kocsis Fülöp apostoli kor-
mányzó. Szabó Mihály nem 
ismeretlen a hívek elõtt, mert 
pappá szentelése után Érden 
is szolgált. 2006-ban került 
Tímárra, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei faluba, ahonnan 
egyházközség megszervezé-
sével kapcsolatos megbízását 
követõen Érdre érkezett 2008 
augusztusában. A szombaton 
celebrált ünnepi misén a püspök 
a papokkal együtt üdvözölte a 
híveket. Kocsis Fülöp ünnepi 
köszöntõjében elmondta, hogy 
nagyon hálás a közösség tagjai-
nak kitartásukért. Megígérte; 
mindent megtesznek azért, 
hogy az Érdi Görög Katolikus 
Egyházközösségnek saját temp-
lomot építsenek. Kocsis Fülöp 

1963-ban látta meg a napvilágot 
Szegeden, Kocsis Péter néven. 
1998-ban letette a szerzetesi 
fogadalmat és felvette a Fülöp 
nevet a belgiumi Chevetogne 
bencés monostorban. Miután 
dr. Keresztes Szilárd görög kato-
likus megyés püspök nyugdíja-
zási kérelmét a pápa elfogadta, 
2008. május 2-án a Hajdúdorogi 
Egyházmegye 5. püspökévé 
és a korábban megüresedett 
Miskolci Apostoli Exarchátus 
apostoli kormányzójává nevez-
ték ki. 

Eddig a híveknek Érden az 
újtelepi, postástelepi, parkváro-
si, tusculanumi és az érdligeti 
templom biztosította a liturgi-
kus alkalmak helyszínét. Egy év 
alatt az Érdi Görög Katolikus 
Egyház tagsága bõvült, így még 
fontosabb feladat a templom 
felépítése. Szabó Mihály paró-
kus elmondta: a jövõben nehéz, 
de hálás feladatok várják. Az 
egyik legfontosabb ezek sorában 
a minél több családlátogatás, 
amellyel bátorítást és bizalmat 
adhat a híveknek. 

Az ünnepi misét követõen két 
gyermek készült az elsõ találko-
zásra Istennel, az elsõáldozásra. 
Hosszú fáradságos munka után 
jutottak el odáig, hogy szívü-
ket megtisztítva fogadják Jézust. 
A templomi szertartást követõen, 
a Riminyáki úton lévõ parókia 
közösségi termében szervezett 
agapén találkozhattak a hívek a 
papokkal.  Sz. E.

Tájékoztató közzétételrõl
Tisztelt Érdi Lakosok!
Érd Megyei Jogú Város területén a „6. sz. fõút új elkerülõ szakasza 
nyomvonal módosítása” tárgyban készülõ településszerkezeti terv, 
szabályozási terv, és helyi építési szabályzat módosítás véleménye-
zési eljárása befejezõdött. 

A településrendezési eszközök elfogadásuk elõtt – a beérke-
zett vélemények és a tervezõi válaszok összefoglaló táblázatával 
– megtekinthetõk papíralapú változatban a Polgárok Háza (Érd 
Alsó u. 1.) Ügyfélszolgálaton, digitálisan a www.erd.hu honlapon a 
közügyeink/önkormányzat/településrendezési eszközök elõzetes 
közzététele menüpont alatt. 

A közzététel kezdõ napja: 2009. szeptember 28. 
A közzététel idõtartama: 1 hónap
Az érintettek a közzététel ideje alatt a településrendezési eszkö-

zökkel kapcsolatban észrevételt tehetnek.
Az alátámasztó munkarészek a fõépítészi irodán (Polgármesteri 

Hivatal, I. emelet 127. szoba) megtalálhatók.
Érd, 2009. szeptember 28.

Tisztelettel: Mártonffy Gábor fõépítész

Erdély-nap Érden 
Idõpont: 2009. október 18., vasárnap 

Program:

15 óra: 
A Magyar Földrajzi Múzeum dísztermében 
Korondi kerámia-kiállítás
Meszlényi Edit emlékére
Megnyitja: Csupor István

16 óra: 
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban
Láthatatlan lobogó – Ferenczy Csongor színmûvész Wass Albert-
estje. Közremûködik Részegh Benedek hegedûmûvész

17 óra: 
„Köszönteni jöttünk, Szûz Mária…”
Dr. Sebestyén Ferenc orvos-fotográfus kiállítása az Érdi Bukovinai 
Székely Népdalkör csíksomlyói zarándoklatának képeibõl
Megnyitja: Kéri Mihály festõmûvész, közremûködik a Érdi 
Bukovinai Székely Népdalkör

18 óra: 
Kötetlen beszélgetés, ismerkedés
Mindenkit szeretettel várunk!
Az est háziasszonyai: Kóka Rozália elõadómûvész és Bartos 
Csilla újságíró 

Egy esztendõs
a Görög Katolikus
Egyházközösség

A Kós Károly Szakképzõ Iskola

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

pályázatot hirdet

 matematika– 
informatika szakos 
középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
idõtartama:  határozatlan idejű közal
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun
kaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Matematika és informatika 
tantárgyak tanítása szakiskolában és 
szakközépiskolában.
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadóak.
Pályázati feltételek: Egyetem, mate
matikainformatika szak.
A pályázat részeként benyújtandó  
iratok, igazolások: Végzettséget iga
zoló okirat másolata, önéletrajz, erkölcsi 
bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követõen azonnal betölthető.
A  pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2009. október 12.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kós 
Károly Szakképző Iskola címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá
zati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 23/2009., valamint a munkakör 
megnevezését: Matematika–informa
tika szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának  
határideje: 2009. október 13.

Pályázati 
kiírás

Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Európai Uniós és 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
39/2009 (IX. 02.) EUB határozata 
alapján felhívja az érintettek figyel
mét a KMOP20094.5.1 Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjó
léti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése című pályázati kiírásra, 
amelyben többek között új családi 
napközik létesítése is támogatható.

A pályázat benyújtásának határ
ideje: 2009. december 1.

További információért (tel
jes pályázati kiírás) keressék fel a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
honlapját (www.nfu.hu, ezen belül 
www.nfu.hu/content/57).

információk


