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Kulturális és tudományos 

programok
Augusztus 30 – szeptember 5.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ: 
Érd, Alsó u. 9. Tel.: 23/365-490
www.szepesmk.hu – Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre. 

Thalia Ördögei Színtársulat
szombatonként 10.30–15 óráig
A Thalia Ördögei Színtársulat 
új tagokat toboroz 
Jelentkezhetnek 14–28 éves fia-
talok egy vers és egy rövid (leg-
feljebb 3 perces) próza elmon-
dásával. A meghallgatásra 
szeretettel várjuk a színházat, 
irodalmat kedvelő fiatalokat. 
Vezeti: Fellner Gréti színész 
06-30/907-5807

Érdi Napok
Az Érdi Városi Televízió és 
Kulturális Nonprofit Kft. által 
szervezett programok
Szeptember 4.
„Központban a város” 
Utcabál és a megújuló város-
központ alapkőletétele. – Budai 
út–Alsó u.
15.30  Ejtőernyős hozza a város-
központ alapkövét (Polgárok 
Háza)
Érdi majorettek felvonulása, 
kísér a Gerje-Party Fúvósegylet 
Iskolások sorfala a leendő 
Pelikán sétány mentén. 
Ünnepélyes alapkőletétel a 
Helytörténeti Múzeumnál 
(Felső u. 3.)

A központi színpad műsora 
(Alsó u.)
16.00  A Bonton TSE műsora
16.30  Az Érdi Torna Klub 
– Táncszínház műsora
17.15  A Detroit együttes kon-
certje 
18.00  A Tranzit együttes kon-
certje

18.45  A The BigBab együttes 
koncertje
20.30  Az utcabál hivatalos meg-
nyitója 
Köszöntőt mond: T. Mészáros 
András polgármester
A Dinamit együttes koncertje
22.30  A Lord együttes koncertje 
24.00  Tűzijáték 

Programok a Szepes Gyu-
la Művelődési Központban
Szeptember 4–5. szombat–vasárnap 9–13 
óráig
Testvérvárosi Találkozó
A résztvevők Érd testvérvárosa-
inak küldöttségei

Fotópályázat 
A Szepes Gyula  Művelődési 
Központ Duna-art Fotóklubja fo
tópályázatot ír ki
ÉRDekes – témák és kompo-
zíciók 
címmel az alábbi feltételekkel:
– pályázhatnak amatőr fotósok
– olyan Érdhez kötődő alkotá-
sokat várunk, melyek környe-
zetünk szépségeit, ritkaságait, 
értékeit mutatják be, különle-
ges témákon és jól szerkesztett 
kompozíciókon keresztül.
– az alkotásokat A4-es formá-
tumban, fotópapíron kérjük
– a fényképeket a Szepes Gyula 
Művelődési Központ informáci-
óján (2030 Érd, Alsó u 9.) lehet 
leadni névvel, pontos elérhető-
séggel, október 25-től 28-ig 10–19 óráig.
A kiállítás megnyitója és 
eredményhirdetés: november 
16-án 18 órakor  a Szepes Gyula 
Művelődési Központban.
A pályázat anyagából kiállítást 
szervezünk a Szepes Gyula 
Művelődési Központban, 
az első három helyezettet és a 
különdíjra érdemeseket jutal-
mazzuk. A kiállítást megnyitja: 
Vizúr János fotóművész
A kiállítást a régió más tele-
pülésein, iskolákban is bemu-
tatjuk. A kiállítás képeivel a 
Fotóklub rendelkezik, 

ajánló

azokat szabadon felhasználja.
További információ: 
06-30-9815-967

Kiállítások
A Szepes Galériában szeptember 
19-ig  Két méter
Az X-Art képzőművészeti társa-
ság kiállítása
A fotógalériában szeptember 30-ig
A Duna-Art Fotóklub közös 
kiállítása: Nyári kalandozások
Rendezte: Adorján József
Az előtéri tárlókban augusztus 30-
tól szeptember 30-ig
Széchenyi emlékezete
A budafoki Mészáros László
Képzőművészeti Egyesület
Kerámia-szakosztályának 
kiállítása. Művészeti vezető: 
Schéffer Anna

Ingyenes Internethasználati 
Tér
hétfő: 10–18 óráig, kedd: 10–18 óráig, szer-
da: zárva, csütörtök: 10–18 óráig, 
péntek: 10–15 óráig, szombat: 10–18 óráig, 
vasárnap: zárva.
Tanfolyam
Számítógép- és internethasz-
nálat 
Tanfolyamok terme 
– Enikő u. 2/B
Kezdőknek: Windows, internet 
20 órában (otthoni használat-
ra), Windows, szövegszerkesz-
tés, 40 órában (munkavégzés-
hez).
Haladó: Excel, Acces, Power 
Point, internet, ECDL-vizsgára 
felkészítés. 
Intenzív tanfolyamok, kiscso-
portos foglalkozások. 
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek, munka-
nélkülieknek!
Informácó: Nagy Éva tanfo-
lyamvezető 06-30/640-6946

Minaret
Megtekinthető: hétfő kivételével 
naponta 10-18 óráig. 
A töredezett lépcsők balesetve-

szélyesek, a körerkélyen 
egyszerre csak 3 személy tar-
tózkodhat, a Minaret csak saját 
felelősségre látogatható! 
Belépő: 200 Ft 
A kulcs elkérhető az Arató 
u. 15. számú házban Gruber 
Istvánnétól (tel: 20/234-7681). 

Magyar Földrajzi Múzeum:
Érd, Budai u. 4.
Tel.: 23/363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
Állandó kiállítások:
•  Magyar utazók földrajzi fel-

fedezők 
•   A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
•   Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás

Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár:
Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470
www.csukalib.hu

Felnőttkönyvtár
Hétfő  10-19 óra
Kedd  10-19 óra
Szerda  ZÁRVA
Csütörtök  10-18 óra
Péntek  10-18 óra
Szombat  8-13 óra
Vasárnap  ZÁRVA
Gyermek-könyvtár
Hétfő  10-18 óra
Kedd  10-18 óra
Szerda  ZÁRVA
Csütörtök  10-17 óra
Péntek  10-17 óra
Szombat  8-13 óra
Vasárnap  ZÁRVA
Zenei könyvtár 
Érd, Budai u. 4. Tel: 524-070
Hétfő: 10-18, szerda: zárva, 
kedd, csütörtök, péntek: 10-17
A Jószomszédság Könyvtára 
Érd, Sárd u. 35. Tel: 375-933
Hétfő: zárva, kedd: 10-18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12- 17
Parkvárosi fiókkönyvtár 
Érd, Bajcsy-Zs. u. 206. Tel: 
367-162
Hétfő: zárva, kedd: 10-18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12-17

100 méteres utcabál
Augusztus 28-án, szombaton 

immár nyolcadik alkalommal rendezik meg 

az Alsó utcaiak és környékbeliek utcabálját.

A visszatérő vendégek és a barátok már tudják, hogy 
többféle programmal, jó hangulattal 

mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosí-
tásáról szóló T/284 számú törvényjavaslatot az Országgyûlés 
2010. június 21-i ülésnapján elfogadta. Az elfogadott törvényja-
vaslat alapján a helyi iparûzési adóban az adóigazgatási hatás-
kör a törvény hatálybalépésének napjával, azaz 2010. június 
29-ével az állami adóhatóságtól visszakerül az önkormányzati 
adóhatóságokhoz. Ennek értelmében a vállalkozások bejelen-
tési, bevallási kötelezettségüket továbbra is az önkormányzati 
adóhatóságokhoz teljesítik.

Az anyagi jogi jogszabály (helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény) előleg-fizetési időszakra vonatkozó szabályai (41. §) 
azonban nem változnak, az adóelőlege(ke)t a 2010. évtől kezdő-
dő adóév(ek)re az adózónak kell megállapítania, bevallania és 
megfizetnie, e tárgyban az önkormányzati adóhatóság fizetési 
meghagyást nem ad ki. 

Fentiek alapján felhívjuk a Tisztelt Vállalkozók figyelmét, 
hogy a 2010. szeptember 15-ig esedékes adóelőleg fizetési 
kötelezettségüket továbbra is az önkormányzat iparûzési adó 
számlájára kell teljesíteniük.

Helyi iparûzési adó számlaszáma:  
12001008-00209494-00900007

  Adócsoport

Adózási információk

Tisztelt Adózók!

A Szociális Gondozó Központ Érd 
                        

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

Szociális Gondozó Központ Érd 
Családsegítő Szolgálat

családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok, és közösségi csopor-
tok segítése a társadalmi integráció érdekében. 
Illetmény és juttatások: 
Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•   Főiskola,  egyetem,  (csak  szakirányú):  Felsőfokú  szociális  alapvégzettség,  közösségi 

szociális munkás, családterapeuta, teológus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   végzettséget  igazoló  okirat,  fényképes  önéletrajz,  motivációs  levél,  erkölcsi  bizonyít-

vány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. szeptember 10. 
A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Grátzer  Mihályné,  Száva  Emese 
nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•   Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő  azonosító  számot:  6/2010,  valamint  a  munkakör  megnevezését:  családgon-
dozó. 

•   Elektronikus  úton  Száva  Emese  részére  a  munkaugy.szocgond@t-online.hu  E-mail 
címen keresztül 

•   Személyesen: Grátzer Mihályné vagy Száva Emese, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2010. szeptember 15. 


