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Beiskolázási nyílt  nap a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
2010-ben az évről évre fokozódó érdeklődés miatt két alkalommal  rendez a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium egész napos nyílt napot, melynek célja az intézményben folyó képzés 
bemutatása.

2010. november 19-én, pénteken 7. 45 órától 
I. Nyílt nap: Körzeti általános iskolák (Százhalombatta, Ercsi, Tárnok, Sóskút, 
Pusztazámor, Martonvásár, Diósd, Törökbálint, Vál, Tordas, Budapest Budaörs) 8. osztá-
lyos tanulói számára. 

2010. november 26-án, pénteken 7. 45 órától
II. Nyílt nap: Érdi általános iskolák 8. osztályos tanulói számára és minden 4. osztályos-
nak, aki a nyolcosztályos tagozatunkra jelentkezik.
A program keretében tájékoztatjuk az érdeklődőket a beiskolázási lehetőségekről, az 
emelt szintű oktatásról, a képzés eddigi eredményeiről, a középiskolai és egyetemi 
képzés egymásra épüléséről, a speciális tantervű osztályokban végzettek szakmai pers-
pektíváiról. 
Lehetőséget biztosítunk óralátogatásokra és az iskolai élet megismerésére is.
Kérjük az érdeklődő tanulókat és szüleiket, hogy programjainkon 
7.45 – 12.15-ig vegyenek részt!
Felvételi eljárásunk rendjéről további információk a www.vorosmarty-erd.sulinet.hu 
weblapon olvasható.
Minden érdeklődő tanulót, szüleiket és a kollégákat is tisztelettel várjuk beiskolázási 
rendezvényeinken.
 Iskolavezetés

Meghívó  „Iskolakóstolgató” a Hunyadi Iskolában
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő nagycsoportos óvodás  

kisgyermeket és szüleit az első iskola-előkészítő foglalkozásunkra:

2010. november 12-én 16.30-kor
a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába

2030 Érd, Túr u. 5–7.

 Vargáné Balogh Erika igazgató

A Szociális Gondozó Központ Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Bölcsődei Ellátás – Érd

bölcsődei szakgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, 
fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kis-

gyermekgondozó (OKJ) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermek-
gondozó,-nevelő (OKJ)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, Felsőfokú csecsemő és gyermeknevelő - gondozó képesítés, 
•  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, cselekvőkészség, Bölcsődei mód-

szerek magas szintű ismerete és alkalmazása 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362 -os 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: 8/2010, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei 
szakgondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.
hu e-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd Honlap – 2010. október 18.

ÉRDI GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY  K&H Rt. Érdi Fiók  Budai u.26.   
számlaszám:10200926-22610724-00000000

„…nem vagyok magam,
testvéreim vannak számos milliók…”
 (Vörösmarty M.)

Meghívó
A Vörösmarty Mihály Gimnázium és a VMG Baráti Kör Egyesület

2010. november 27-én 17 órai 
kezdettel  megrendezi a

20. Öregdiák Napot.
A műsorban egykori és jelenlegi diákok vesznek részt.
Szeretettel várjuk a gimnáziumba.
A belépődíjat a jelenleg tanuló, nehéz sorsú diákok támogatására az Érdi Gimnázium 
Alapítvány számlájára fizeti be az egyesület.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át ebben az évben is 
az Érdi Gimnázium Alapítvány számára ajánlották fel.
A tombolán lehetőség nyílik a felajánlott termékekkel cégek, munkahelyek népszerűsí-
tésére.
A legnagyobb létszámban megjelenő osztály tortát nyer.

VMG Baráti Kör Egyesület   ’ Vörösmarty Mihály Gimnázium

Felhívás

Tisztelt Állampolgárok!
Beköszöntött a hideg idő, és szükségessé vált az épületek fűtése. Évente több ember esik 
áldozatul a nem megfelelő műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezések, illetve ezek 
kezelésére vonatkozó előírások megszegésének következtében keletkezett tűzeseteknek.

Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében felhívjuk figyelmüket a tüzelő- és 
fűtőberendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások betartására:

–  A tüzelő- és fűtőberendezések üzembe helyezése előtt minden évben vizsgáltassa 
meg a készüléket szakemberrel.

–  Végeztesse el a kémény felülvizsgálatát, tisztítását.
–  PB-gázzal üzemelő berendezést ne használjon pincében, talajszint alatti helyiségben.
–  Minden palackcserénél cseréljen tömítést, a művelet után ellenőrizze a csatlakozás 

tömítettségét (NYÍLT LÁNGGAL ELLENŐRIZNI TILOS!).
–  A berendezést csak a kezelési utasításban foglaltak szerint üzemeltesse.
–  Szilárd tüzelés esetén csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon.
–  Tüzelőberendezés környezetében éghető anyagot ne tároljon.
–  Salakot csak kihűlt állapotban öntsön nem éghető anyagú salaktárolóba.
–  A tüzelőberendezés ajtaja elé tegyen nem éghető anyagú parázsfelfogó tálcát.

     Vörös János tű. ezredes s. k.
      tűzoltóparancsnok

Érd  - Ófalu
Karitatív gátfutóverseny

a vörösiszap károsultjaiért
„Fuss, az életért, hogy az élet élhetőbb legyen!”

2010. november 13-án 

Találkozunk
A Termál Hotel Liget parkolójában

10-órakor

Nevezés a helyszínen
Nevezési díj: csak önkéntes pénzbeli támogatás,  

amit átutalunk a károsultak javára.

Szponzoraink: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Termál Hotel Liget, Érd-Ófalu
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd

Kezelik a szaghatásokat is
A szennyvízkezelés során, amikor egy új rendszer 
kiépül, sokszor felmerül az a kérdés, hogy az új, 
kiépülõ mûvek esetén hogyan biztosítható a környe-
zettel való harmonikus együtt létezés, azaz, hogy a 
szagok tekintetében ne romoljon a helyzet az eddig 
tapasztaltakhoz képest. Ez érthetõ is, hisz alapvetõen 
az óriási értékû beruházás arra irányul, hogy javuljon 
az itt élõk életminõsége. Erre keresték és találtak 
megoldást a programot tervezõ szakemberek az érdi 
térségi szennyvízprogram kiépítése során is.

A hálózatban elvezetett szennyvíz kellemetlen 
szaghatásának kezelésére egy olyan tendert készítet-
tek elõ, amely arra irányul, hogy csak és kizárólag ezt 
a feladatot megoldja. Ez azt jelenti, hogy nem szabják 
meg, hogyan legyen az kiépítve a védekezõ rendszer, 
hanem átadják a tendernyertesnek a hálózatot, és 
arra kérik fel, hogy mérje végig a rendszert, és ahol 
kellemetlen szaghatás van, ott avatkozzon be és oldja 
meg. Tehát a kész rendszert mérve fogja megtervezni 
és kialakítani a védekezést. Szakemberek szerint ez 
a legbiztosabb módszer, a FIDIC szerint ún. sárga 
könyves versenyeztetés, amikor kizárólag a végered-
mény elérése a lényeg, és maguk az eljárások is ver-
senyeznek, természetesen a pályázóknak megfelelõ 
referenciával kell rendelkezniük.

A megoldás mérésére a következõ szempontok 
alapján kerül majd sor. A szagcsökkentés szem-
pontjából megfelelõnek tekinthetõ az a megoldás, 
amelynek során a szagcsökkentõ berendezésbõl, 
rendszerbõl kilépõ, kezelt, szagtalanított levegõ 
szaga nem környezetidegen, szagának jellege már 
nem emlékeztet az eredeti a szûrõbe belépõ levegõ 

szagára (pl. megszûnik a szûrõberendezésbe belépõ 
levegõ penetráns, a szennyvízre jellemzõ zavaró 
szaga, a szagcsökkentõ berendezésbõl kilépõ, kezelt, 
szagtalanított levegõ pl. biofilter esetén a biofilter 
töltetére jellemzõ természetazonos szagú lehet, ami 
jellegzetesen pl. friss talaj szaga). A megelõzés itt 
is a legjobb módszer, így mérik majd magában a 
szennyvízben a hosszú tartózkodási idõ alatt eset-
leg felszaporodó szennyezõ összetevõket, amelyek 
elsõsorban okozhatják a természetidegen penetráns 
szagot, és vegyszeradagolással elõzik meg a szag 
keletkezését. A levegõt pedig, ahol szükséges, szûrik 
az elõbb említett szagcsökkentõ berendezéssel, ami 
azt jelenti, hogy egy biológiai szûrõtölteten át vezetik 
a szellõztetett csatornát, átemelõt vagy más berende-
zésben a szennyvízzel érintkezõ levegõt. 

A hatásfok tesztelésére két módszert is alkalmaz-
nak majd. Az elsõ a mûszerrel mérés, amely során 
bizonyos anyagokat mérnek a bemenõ, illetve kijövõ 
levegõben, és vizsgálják az elõírásoknak való meg-
felelést.

A másik, sokkal érdekesebb módszer az, hogy a 
szakmai szempontok alapján kiválasztott emberek 
segítségével, ún. a szabványok alapján „kiválasz-
tott orr” segítésével vizsgálják a hatásokat. Ez azt 
jelenti, hogy az emberek szagolnak, akik között 
kell lennie különbözõ típusú és különbözõ szagha-
tásokra érzékeny embereknek, hogy meg lehessen 
vizsgálni, valóban minden követelménynek megfe-
lel-e a rendszer.

Ez a tender csak az építés közben jelenik meg, 
hiszen a szaghatás mérése is csak a rendszer fokoza-
tos üzembe helyezése után lesz végezhetõ.

Az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési 
Önkormányzati Társulás hírei 

Behajtásra kerülnek a be nem fizetett  
egyösszegû befizetések

Ismeretes, hogy 2009. október 31-ig kellett befi-
zetni a 250 000 Ft hozzájárulást azoknak, akik 
nem kértek részletfizetést. Ez vonatkozik azokra 
is, akik az egyösszegû befizetést aláírásukkal 
vállalták, és azokra is, akik nem írtak alá belépési 
nyilatkozatot, de olyan ingatlannal rendelkeznek, 
amely érintett a csatornázási programban.

A törvény szerint a Társulat köteles átadni az 
önkormányzat jegyzõjének behajtásra a határidõre 
be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokat. 
Azok a társulati tagok, akik egy összegben kell 
fizessenek, már kétszer kaptak erre levélben felhí-
vást. Hamarosan a teljes lista átkerül a jegyzõhöz, 
aki a törvény szerint elkezdi az adók módjára való 

behajtást, a késedelmi kamatokkal és a behajtási 
költségekkel együtt.

Javasoljuk, hogy aki arra várt, hogy meglegyen 
az EU-s döntés a pályázatról, mielõbb fizesse be, 
mert az adók módjára való behajtás mindenki szá-
mára kellemetlen, és a legjobb ezt elkerülni. 

Ügyfélszolgálat
Az új iroda a Szabadság téren, a „Siker Üzletházban” 
került kialakításra. Ez a régi postától nem messze 
van, jól megközelíthetõ helyen, közel mind az 
ÉTV Kft. ügyfélszolgálatához, mind a régi társu-
lati irodához. Hétfõ: 12.00–17.00 óra, Szerda, csü-
törtök: 10.00–13.00 óra, Telefon: 06-23/521340, 
e-mail: info@erdicsatornazas.hu

 Simó Károly elnökhelyettes

Csatorna Társulati hírek

információk


