
T. Mészáros András polgármes-
ter a sportcsarnok avatásakor 
ünnepi beszédében elmond-
ta, hogy az egészségmegőrzés 
szempontjából is fontos beru-
házás ez, hiszen nemcsak a diá-
kok és a profi sportolók, hanem 
természetesen a lakosság is 
igénybe veheti a létesítményt. 
Rozgonyi János, az iskola igaz-
gatója érthetően örömmel 
beszélt az új csarnokról:

– Mostantól kezdve egyszerre 
akár három testnevelési órát is 
tarthatunk igen jó körülmények 
között. Én már akkor is itt vol-
tam, amikor ugyanitt megnyílt 
a tornaterem 1988-ban. Két éve 
sportiskolai osztályt is indítot-
tunk. Öt sportágat fogadunk be: 
birkózást, tollaslabdát, labdarú-
gást, úszást és kézilabdát. Nagy 
öröm számunkra az is, hogy 
ezentúl külön lehet választani 
a versenyzőket a közönségtől, a 
lelátókon mintegy négyszázan 
foglalhatnak helyet. Reggeltől 
délután fél ötig miénk a sport-
csarnok, utána jöhetnek a ver-
senysportolók, hétvégeken 
pedig a lakosság.

Az utóbbi időben egyre elfo-
gadottabb a sportiskolai rend-
szer, amelyben országos szin-
ten hatvan oktatási intézmény 
mûködik a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet szakmai irányí-
tásával. Cél az utánpótlás biz-
tosítása, nevelése egyes sport-
ágakban az iskolai oktatáson 
túl is, 22 éves korig. Ehhez a 
rendszerhez csatlakozott máso-
dik éve a Batthyány iskola.

– A sportiskola lényege, hogy 
általában egy épületen belül 
vagy kevés utazással biztosít-

suk a tanulást és a sportolást. 
Az említett öt sportággal foglal-
kozunk, és azok szövetségeivel 
kötöttünk megállapodási szer-
ződést – tájékoztatta lapunkat 
az igazgató. – Helyi egyesüle-
tekkel, az Érdi VSE-vel, az Érdi 
Spartacussal, valamint az Első 
Érdi Úszó Egylettel is van megál-
lapodásunk, tőlük szükség ese-
tén szakmai segítséget kapunk 
a munkánkhoz, mi pedig az 
utánpótlást adjuk a számukra. 
Az alsó tagozatban négy, a fel-
sőben két testnevelő foglalkozik 
a gyerekekkel. Hozzánk főleg a 
körzetünkből járnak, de sokan 
a város túlsó feléből is. Ha van 
helyünk, tehetséges gyerekeket 
természetesen szívesen látunk 
akár Tárnokról, Diósdról is. 

– Miért érdemes idejárni és 
hányan sportolnak az iskolá-
ban?

– A négyszázötven tanuló 
mintegy egyharmada sportol 
nálunk. Nyilvánvalóan nem 
mindenkiből lesz élsportoló, 

de nem is ez a cél, hanem az, 
hogy megszeressék a rendsze-
res mozgást. Azért érdemes 
hozzánk jönni tanulni, mert itt 
jó feltételek mellett fejlesztheti 
testét, szellemét és lelkét az ifjú-
ság. Igen, a szellemét is, mert 
azok, akik rendszeresen spor-
tolnak hatékonyabban tanul-
nak, frissebbek, és még lelkileg 
is erősebbekké, egészségeseb-
bé válnak. Ehhez több pálya 
áll rendelkezésükre, a mûfüves 
focipályától a kosár- és kézi-
labdapályáig. Emellett salakos 
futópályánk is van, de használ-
hatják a szomszédunkban lévő 
füves labdarúgó pályát is. 

– Milyen eredményekkel dicse-
kedhetnek?

– Sok tehetséges sportolónk 
volt és van jelenleg is, példá-
ul az egyik legtehetségesebb a 
nyolcadikos Körösi Ágnes, aki 
tollaslabdában korosztályában 
országos bajnok lett. Vannak 
birkózó- és szumóbajnokaink, 
helyezettjeink is. Diákolimpián 
pedig kis labdarúgóink tavaly 
országos negyedik helyezést 
értek el. 

– Milyen rendszeresek az isko-
lában a sportfoglalkozások?

– Napi egy testnevelési órát 
tartunk, de hetente kétszer két 
óra edzési lehetőséget és egy 
úszást is biztosítunk diákjaink 
számára. 

– Miből finanszírozzák a 
sportversenyeket, sporttáboro-
kat, illetve a sporteszközöket?

– Sportiskola alapítványunk 
segíti s sportszerek beszerzését. 
Így juthat elegendő számú labda, 
ugrálókötél, mez és egyéb kiegé-
szítő diákjaink számára. A nyári 
egyhetes balatoni edzőtáborokat 
és a különböző versenyekre való 
utazást, szállást, ellátást is ebből 
finanszírozzuk. 

– Hogyan válogatják ki a 
tehetséges fiatalokat?

– Állapotfelmérést, afféle 
egészségügyi alkalmasságit tar-
tunk, mert hiszen ez mégis csak 
egy speciális iskola – válaszolta 
Rozgonyi János igazgató. – Az 
orvosi vizsgálatra nagy hang-
súlyt helyezünk. Óvodásoknak 
márciusban játékos sportve-
télkedőt rendeztünk, ahol az 
ügyesebbeket kiválasztjuk. 
Legközelebb április 13-án dél-
után fél kettőkor tartunk orvosi 
vizsgálatot, fizikai állapotfel-
mérést a jelentkezők számá-
ra. Várjuk hozzánk a sportolni 
vágyókat, és nemcsak Érdről, 
hanem a környékről is, mert 
mint mondtam, nálunk a fő cél, 
hogy egészséges, egészséges 
szemléletû fiatalokat bocsájt-
sunk a középiskolákba. Ne 
feledjék, aki rendszeresen spor-
tol, hatékonyabban sajátíthatja 
el az elméleti tananyagot is!

 Temesi László
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Az új tornacsarnok is várja a jelentkezõket
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Rozgonyi János igazgató: Április 
13-án várjuk a jelentkezõket

kaleidoszkóp

Akik sportolnak, jobban is tanulnak

Batthyány, a népszerû sportiskola 
Pompás csarnok 300 millió forintból – írtuk nemré-
giben a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola új 
büszkeségérõl az átadás ünnepélyes pillanatában. 
A tornacsarnok tökéletes lehetõséget ad a sportolni 
vágyó kisdiákoknak a rendszeres mozgásra. Testi 
és szellemi fejlõdésük is garantált a modern intéz-
ményben, amely ezért is egyre népszerûbb az érdi és 
környékbeli szülõk körében, akik szeretnék idejáratni 
gyermekeiket.

Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2010. április 14.(szerda)  1200-1800
2010. április 15.(csütörtök) 800-1800
2010. április 16.(péntek) 800-1300

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6.§-a szerint a Magyar Köztársaságban 
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, 
megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti 
a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig 
tölti be.

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről: az óvoda véleménye alapján,  a 
nevelési tanácsadó véleménye alapján, szakértői vélemény alapján

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:  az eredeti óvodai (szakértői) vélemény 
születési anyakönyvi kivonat,  lakcímbejelentő
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzõje

Pályázati felhívás
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok 
és Európai Integráció Kollégiuma 
pályázatot hirdet magyarországi 
civil szervezetek külföldi és nemzet-
közi szervezetekkel való együttmű-
ködésének, tapasztalatcseréjének 
támogatására

(Pályázat kódja: NCA-NK-B-10)

A pályázat célja a civil társadalom 
erősítése, a civil szervezetek társa-
dalmi, nemzetközi szerepvállalásá-
nak, együttműködésének segítése. 
Olyan projektek részesülnek támo-
gatásban, amelyek túlmutatnak az 
egyszerű tapasztalatcserén vagy 
képzésen, és céljuk, hogy a magyar-
országi és a külföldi – vagy akár 
nemzetközi – szervezetek konkrét 
szakmai civil tevékenységet végez-
zenek közösen, vagy ilyen projekte-
ket készítsenek elő nagyobb forrá-
sok bevonásának céljával.

A pályázatok benyújtási határideje: 
2010. április 7. 

További információ a www.esza.hu 
és a www.nca.hu honlapon talál-
ható.

Meghívó
A Poly-Art Alapítvány  és a Csuka Zoltán 

Városi Könyvtár
(Érd, Hivatalnok u. 14.)

szeretettel meghívja Önt és családját
a 2010. április 7-én (szerdán) 17 órakor

rendezendő  PÓDIUM-estre,
amelyen bemutatkoznak:
Dénes Rita  (festészet),
Fazekas Éva (kerámia),

Kovács Zsolt  (irodalom).

Közreműködnek:
Bokros Lídia  és Petrás Mátyás,

a Vörösmarty  Mihály Gimnázium 
diákjai.

A Szociális Gondozó Központ - ÉRD a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ - alapján pályázatot hirdet

szakgondozó (2 fő)
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Bölcsődei Ellátás 
– Érd. A munkakörbe tartozó 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 , valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek: érettségi,  bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyer-
mekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondo-
zó, -nevelő (OKJ), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nem áll fenn vele szemben 
gyermek sérelmére elkövetett, szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel 
a szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt, ill. a szülői felügye-
leti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Felsőfokú csecsemő és gyermeknevelő 
– gondozó képesítés, kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, cselekvőké-
pesség, bölcsődei módszerek magas szintű ismerete és alkalmazása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget igazo-
ló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 16.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton vagy személyesen, 2030 Érd, Budai u. 14. címen
• E-mail: munkaugy.szocgond@t-online.hu
A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás utáni döntés 
További felvilágosítást nyújt:  Grátzer Mihályné intézményvezető,  
telefon: 06-23/374-944 vagy 06-23/520-362


