
Érdi Újság8 XIX. évfolyam, 2009. július 9.helyi társadalom

Idestova három hete tart az isko-
lai vakáció; sokan a vízparton 
üdülnek, vagy a nagyszülőknél 
nyaralnak – ők a szerencsések, 
hiszen egyre kevesebben enged-
hetnek meg maguknak akár egy 
pár napos családi nyaralást is. 
És ha összejön is a vágyott üdü-
lés, ott a kérdés: ki vigyázzon 
a gyerekre, amikor a szülők 
szabadsága véget ér, és nincs 
befogható rokon a közelben? 
Kézenfekvő (és pénztárcakímé-
lő) megoldásként ott az önkor-
mányzat, illetve az iskolák, helyi 
civil szervezetek összefogásával 
több éve működő, színvonalas 
nyári napközis tábor – múlt heti 
számunkban bővebben írtunk 

róla. Jó hír, hogy még fogadnak 
új jelentkezőket; minden hét-
főn a tárgyhét utáni hétre lehet 
jelentkezni, illetve befizetni a 
Széchenyi iskolában (telefon-
szám: 375-592).

Azonban nemcsak ez a napkö-
zis tábor létezik Érden: egyebek 
mellett  iskolaelőkészítő, termé-
szetbarát, bentlakó indián-, kéz-
műves, óvodás táborok várják a 
gyerekeket. Az alábbiakban az 
érdi szervezésű, elérhető árú 
táborok közül válogattunk, a 
teljesség igénye nélkül.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ szervezésében július 
20–24. között kreatív tábor várja 
az alkotó kedvű, legalább nyolc-

éves gyerekeket. A reggel nyolc 
órától délig tartó foglalkozáso-
kon megtanulhatnak ékszeres 
dobozt festeni, megismerked-
hetnek a szalvétatechnikával, 
perselyt készíthetnek konzerv-
dobozból, illetve gyöngyös szél-
fogót, sőt még egy névre szóló 
ajtótáblával is gazdagodnak a 
gyerekek. A napijegy 1200, a 
heti 5000 forintba kerül, ami 
fedezi az anyagköltséget is (az 
alkotások természetesen haza-
vihetők). Tavaly 35–40 gyerek 
vett részt a kreatív táborban. 
Idén lapzártánkig 24 gyerek 
jelentkezett, így még van hely 
az alkotó kedvű diákoknak. 
Jelentkezésüket a 365-490/114-
es telefonszámon Czinderné 
Bea várja.

A Terra Mater Kör természet-
ismereti napközis tábort szervez 
augusztus 10–14. között 7–16 
éves gyerekeknek. A napközis 
tábor reggel nyolctól délután 
négyig tart, az ennivalót a szü-
lőnek kell biztosítania. Az első 
nap a Minarethez látogatnak el 
a gyerekek, másnap a tárno-
ki tóhoz túráznak, szerdán a 
Thermál fürdőben strandolhat-
nak, csütörtökön a Martonvásári 
kastély parkját fedezhetik fel, 
végül a Benta-patak élővilágával 
ismerkedhetnek meg. A napi-
jegy 1200, a heti 6000 forintba 
kerül, a jelentkezéseket – korlá-
tozott számban, mivel sok hely 
már betelt – a 365-490-es tele-
fonszámon várják.

Bentlakó indiántábort szer-
vez Mátramindszenten a Suli-
Zsúr Szociális Szövetkezet, 
július 27–31. között. A tábor 25 
ezer forintba kerül, az ár a napi 

három étkezést, az utazást, a 
programok és a kirándulások 
költségeit magában foglalja. 
A tervezett programok között 
szerepel két pásztói strandolás, 
kisvasutazás Gyöngyösön, illet-
ve egy hollókői kirándulás, no 
meg szalonnasütés, kézműves-
kedés. A gyerekeket a Kőrösi és 
a Teleki iskola tanítói kísérik. 
Lapzártánkig 18 (2–6. osztá-
lyos) diák jelentkezett, és még 
tíz gyermeket tudnak fogadni, 
további információ a 20/9509-
321-es telefonszámon kapható.

Szintén a Suli-Zsúr szer-
vezésében augusztus 10–14. 
között délelőtti, illetve egész 
napos iskolafelkészítő napközis 
tábort tartanak a leendő elsősök-
nek. A helyszín a Kőrösi iskola, 
de természetesen nemcsak az 
ide beiratkozó leendő elsősöket 
várják. A csak délelőtti foglal-
kozások ára öt napra 10 ezer 
forint, egész napra (ebéddel) 14 
ezer. A táborban a részképessé-
gek játékos fejlesztése mellett 
a gyerekek megismerkedhetnek 
az iskola világával, szabadtéri 
és egyéb (társas)játékokban 
vehetnek részt. Érdeklődni a 
20/950-9321-es telefonszámon 
lehet.

Nagycsoportba készülő óvo-
dásokat is vár még a szövetkezet 
öt-öt napos táborába, augusztus 
3–7., illetve 10–14. között. Az 
ovisokat ugrálóvár, szabadtéri 
játékok várják a Kőrösi iskolá-
ban. A délelőtti foglalkozások 
ára az öt napra 5000 forint, dél-
után négyig (ebéddel) 10 ezer, 
jelentkezni szintén a 20/950-
9321-es telefonszámon lehet.

 Ádám Katalin

Június 30-án Vass 
István, a Közép-
magyarországi Regio-
nális Munkaügyi 
Központ főigazgató-
ja és Vizsy-Gombosi 
Lilla, a Tárnoki 
Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgató-
ja partnerszervezeti 
megállapodást írtak 
alá. A dokumentum 
rögzíti, hogy a kultúr-
ház égisze alatt július 
1-jétől Foglalkoztatási 
Információs Pontot 
(FIP) működtetnek.

Az együttműködés célja az érdi, a tárnoki, a sóskúti és pusz-
tazámori munkanélküliek, az újra munkába állni szándékozók 
és az első munkahelyet keresők tájékoztatása, információhoz 
juttatása a Munkaügyi Kirendeltség kompetenciáiról. A FIP jelen-
tőségére utalva Vizsy-Gombosi Lilla kiemelte, hogy a munkaerő-
piaci lehetőségek után érdeklődőknek ezentúl nem kell például 
Érden beállni a hosszan kígyózó sor végére, mert a Művelődési 
Ház tárnokligeti telephelyén, a Fiatalok Klubjában működő FIP 
keretében az ottani információs rendszeren keresztül közvetlenül 
és ingyenesen elérhetők az Állami Foglalkoztatási Szolgálat anya-
gai, a pályázatok, állásajánlatok és iratminták. Az öninformációs 
lehetőségek mellett a művelődési intézmény munkatársa segíti 
megkeresni a választ a feltett kérdésekre. 

– A FIP a lehetőségeknek megfelelő segítséget nyújt, hogy az 
ügyfél képességeinek megfelelő munkát találjon, hogy olyan 
képesítéseket szerezhessen, amelyek javítják elhelyezkedési esé-
lyeit. Az a küldetése, hogy a Munkaügyi Kirendeltség partnere-
ként minél több embert visszavezessen a munka világába. A FIP 
biztosítja, hogy az információk a lehető legközelebb legyenek 
azokhoz, akiknek arra a legnagyobb szükségük van – mondta a 
főigazgató.

Szolnoki Gábor polgármester szerint a FIP transzmissziós szere-
pet tölt be a potenciális munkavállalók, a munkaadók és a munka-
ügyi központ között. Az információs szolgálat komoly segítséget 
jelent a munkaerőpiacon azzal, hogy egyrészt jelzést ad a három 
érintett településen tudomására jutott álláslehetőségekről, más-
részt a munkaügyi központokénál közvetlenebb kapcsolatot tud 
kialakítani a nehezebb élethelyzetben lévőkkel. Döllesné Kovács 
Gabriella, az érdi munkaügyi kirendeltség vezetője elmondta, 
hogy Budapesten és Pest megyében 15–18 FIP működik, míg az 
érdi területen a tárnoki az Érdi Családsegítő Központ után a máso-
dik ilyen információs lehetőség.

Az érdi munkaügyi 
kirendeltség újabb állomása

Vass István fõigazgató és Vizsy-Gombosi Lilla 
igazgató aláírja a partnerszerzõdést

Városi napközis és bentlakó táborok

Hol nyaraljon a gyerek?
Kreatív, természetismereti, iskolaelõkészítõ, óvodás 
napközis táborok és bentlakó indiántábor várja a 
szünidõzõ érdi gyerekeket idén nyáron. Az elérhetõ 
árú, még szabad férõhellyel rendelkezõ táborokból 
válogattunk.

A kép a tavalyi tábori foglalkozásokon készült


