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Közös éneklés, bibliai és 
missziós történetek, versenyek 
és sok-sok játék – ez volt a prog-
ramja az ötnapos gyerekklub-
nak, amit az Érdi Evangélikus 
Egyházközség szervezett a 4–14 
éveseknek. A június 25-től 29-ig 
tartó, délelőttönként megrende-
zett – és teljesen ingyenes – fog-
lalkozásokon több mint ötven 
gyerek vett részt. Labossa Péter 
és felesége, Labossáné Kővágó 
Anita lelkészeknek nemcsak a 
lelki táplálékra volt gondjuk, de 
arra is ügyeltek, hogy a gyere-
kek eleget mozogjanak: a fiúkat 
focizni vitték, a kicsik labda-
játékokat, fogócskát játszot-
tak. A programot úgy állították 
össze, hogy az óvodástól a tiné-
dzserkorúig minden gyerek jól 
érezze magát. 

– Nagy öröm, hogy nemcsak 
a gyerekek, hanem a szülők, a 

nagyszülők is eljöttek, és velünk 
maradtak a foglalkozásokon 
– mondta lapunknak Labossa 
Péter lelkész, hozzátéve: sze-
retnének idén nyáron még egy 
klubnapot tartani – hogy meg-
maradjon, amit a gyerekek ez 
alatt az öt nap alatt a szívükbe 
zártak, illetve összetartson a kis 
közösség.

– Idén először Százhalom-
battán is rendeztünk gyermek-
foglalkozásokat. Ott kisebb volt 
ugyan a létszám, de a menny 
megmozdul egy emberért is 
– tette hozzá Labossa Péter.

A nagyobbakat nyáron még 
ifihét, a fiúkat tinitábor várja. 
E programokról – illetve az egy-
házközség egyéb rendezvényei-
ről – az erd.lutheran.hu honla-
pon tudhatnak meg többet az 
érdeklődők. 
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Öt nap a gyerekekért 

Több mint ötven gyerek kaphatott lelki útravalót az ötnapos klub foglalkozásain
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Nyári úszótábor
Kedves Szülõk!

Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk 
heti turnusokban.

Legfontosabb tudnivalók: 

–  mindennap 8.00-tól 16.00 óráig tartjuk foglalkozá-
sainkat,

–  ebédet és uzsonnát biztosítunk,
–  egy tábori nap ára 3500 Ft/nap,
–  testvérkedvezmény érvényesíthető (a második gyer-

meknél 3000 Ft/nap),
–  kezdő gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kor-

tól),
–  kérjük, hozzon orvosi igazolást arról, hogy gyermeke 

egészséges, és részt vehet a táborozáson.

Részletes programunk: 

–  tábornyitás: gyülekező a Gárdonyi Géza Általános Iskolánál reggel 7.15-től 7.45-ig,
–  táborzárás 16.00 óra, ügyelet 16.30-ig,
–  napi 2 x 60 perces úszás reggel, illetve délután.
A két úszás között napközben szakemberek irányításával sportfoglalkozások. (Sorverseny, 
labdajátékok stb…) Ezeken kívül különböző színes programok várják a gyermekeket (rajz- és 
kézmûves foglalkozás, éneklés, mesedélután). Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem.
A foglalkozások helyszínei: érdi tanuszoda (Érd, Szent László tér 1.), Gárdonyi Géza Általános 
Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B). 

Turnusok időpontjai: 
július 9–13.
július 16–20.
július 23–27.
július 30.–augusztus 3.  
(az utolsó hét csak megfelelő létszám esetén indul)

 
Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb az adott turnust megelőző héten.
Befizetés: minden hétfőn 16.00–17.30 óráig az uszodában, Fülöp Henriettnél.

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
Fülöp Henriett: +36/20-221-5502

A vonatkozó jogszabályok értelmében a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 

(2030 Érd, Fácán köz) pályázatot hirdet az alábbi általános iskola 

magasabb vezetői  
(igazgatóhelyettesi) 

teendőinek ellátására:

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 2030 Érd, Fácán köz

Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében:

– cselekvőképesség,

– büntetlen előélet,

–  az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez 

szükséges – a Közoktatásról szóló törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében – felsorolt 

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

–  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 

történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

Előnyt jelent: vezetői gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak igazolásán túl – a pályázó 

szakmai önéletrajzát, az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői 

programot, fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– iskolai végzettséget igazoló oklevél(ek) másolatát,

–  arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A megbízás időtartama: magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott időre 

szól.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A juttatásokra a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992 (X. 8.) Korm. Rendelet 

előírásai az irányadók.

A pályázat megjelenése (közzététele): Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 

oldalán, az Érdi Újságban, illetve Érd Megyei Jogú Város honlapján.

A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 

oldalán való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásnak határideje: a megjelenéstől számított 60 nap.

Munkakör betöltése: 2012. szeptember 1-jétől

A pályázatot a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola igazgatójának, Rozgonyi 

Jánosnak kell benyújtani 3 példányban.


