
Érden élő profi borászcsalád is 
kivette a részét, Gál Csaba és 
Gálné Dignisz Éva, akiknek itt 
is van egy kisebb szőlőbirtokuk, 
de főleg Szigetcsépen borász-
kodnak. Õk nem indultak a ver-

senyen – inkább segédkeztek a 
lebonyolításában –, meglepeté-
süknek adtak hangot:

– Meglepett, hogy milyen 
szépek az érdi és Érd környé-
ki borok, óriásit fejlődött itt a 
borászat az utóbbi években! 
Szégyenkezésre nincs ok, amit 
lehetett, kihoztak az évjárat-
ból és a talajból, látszik, hogy 
nagyon odafigyelnek a készítés-
kor és utána is, törődnek a bora-
ikkal. Sok versenyen megállnák 
a helyüket. Gratulálok!

Nos, elsőként éppen a házi-
gazdáknak gratulálhatott az 
eredményhirdetéskor, Hudák 
Mihálynak és feleségének, 
Ágnes asszonynak, aki átvehet-

te a Termál Hotel Liget által 
felajánlott vándorserleget Pál 
Károly hoteligazgatótól. Rajtuk 
kívül aranyérmet kapott még 
Németh József, Fügedi József 
és Kalmár Gergely; ezüstérmet: 
Tistyán Sándor, Martonosi 
Tamás, Balogh János, Hudák 
Mihály és Németh József; 
bronzérmet: Görgényi Géza, 
Séllei Ferenc és Koller József. Ez 
utóbbi – mint ismeretes, ő az 
érdi horgászok egyik vezetője 
– az asztalnál, külön kis hor-
gászcsapattal meg is ünnepelte 
a sikert. Így tett a többi érmes 
(és barátai) is, mert csaknem 
százan jöttek el az eredmény-
hirdetésre és az azt követő 
vacsorára, amelyen egy tárno-
ki borász-harmonikás, Lizicska 
József muzsikált, tette még 
emlékezetesebbé az amúgy is 
emlékezetes, első érdi nyílt bor-
versenyt.

 Temesi László
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A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. § alapján pályázatot hirdet Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda óvodai nevelés

óvodapedagógus
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011.09.01.–2011.12.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok lelkiismeretes elvég-
zése, gyermekek fejlesztése nagyfokú szeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és kollegákkal. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Óvodapedagógus, 
•  Óvodapedagógus – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•  ECDL 
•  érvényes erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, Fejlesztő pedagógus, 
Elvárt kompetenciák: 
•  Kiváló szintű gyermekszeretet, kapcsolattartás a szülőkkel., 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 229/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus  vagy
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül  vagy
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kincses Óvoda intézményvezetőjének döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 3. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a mun-
káltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda – Ófalusi Tagóvoda óvodai nevelés

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 24 órás. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő út 12. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok lelkiismeretes elvégzése, gyermekek fejlesztése nagyfokú szeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szü-
lőkkel és kollegákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Óvodapedagógus, 
•  Óvodapedagógus – Legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•  ECDL 
•  érvényes erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, Fejlesztő pedagógus, 
Elvárt kompetenciák: 
•  Kiváló szintű gyermekszeretet, kapcsolattartás a szülőkkel., 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 28. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus  vagy
•  Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül vagy
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kincses Óvoda intézményvezetőjének döntése alapján 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 3. 

Hónapok szervezőmunkája 
előzte meg az eseményt, ame-
lyet az Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesülete fémjelez. Hudák 
Ágnes és csapatának munkája 
érett be a nyár eleji kánikulára, 
kicsit szokatlan időpontra, ami-
kor inkább a fröccs hûsítene, de 
az igazán jó bort – íratlan sza-
bály – nem szabad szódázni… 
Márpedig sok jó bor született 
ezen a nyílt versenyen, ame-
lyen az érdieken kívül tárnoki, 
százhalombattai, sóskúti, bölcs-
kei és dunaföldvári borászok is 
indultak.

– Ötvennégy nevezés érke-
zett hozzánk, ebből huszonket-
tő fehér, huszonnégy vörös, öt 
rosé és három siller bor, ami 
azt jelenti, hogy igen nagy 
volt az érdeklődés a rendez-
vényünk iránt – tájékoztatott 
Hudák Ágnes, akinek a „hudák” 
borát jól ismerik Érden kívül is, 
hiszen férjével, Hudák Mihállyal 

évek óta vezetik pincészetüket. 
– Elégedett vagyok a borverseny-
nyel, ami igen jól sikerült a késői 
időpont ellenére. Jövőre ugyan-
ezt márciusban vagy áprilisban 
szeretnénk megrendezni.

A bormintákat, amelyek már 
az előző hét elejétől folyamato-
san érkeztek be a Liget Hotelbe, 
öttagú zsûri bírálta. Pénteken 
adták át a díjakat, serlegeket, 
érmeket a legjobbaknak egy rep-
rezentatív vacsora keretében, 
amely közben természetesen 
egymás borait kóstolhatták meg 
a borászok, illetve barátaik. 
A „névtelen”, számozott borok 
bírálatánál a bunda természete-
sen ki volt zárva. Ami döntött: 
az íz, a szín, a tisztaság, az 
illat, a zamat és az összhatás. 
Maximum húsz pontot lehetett 
adni, de azt senki nem kapta 
meg, ellenben „majdnem” 
húszat többen is…

– Nagyon jó borok verseng-
tek Érden – újságolta örömmel 
László Éva, az okleveles borbí-
rálókból álló zsûri elnöke, akitől 
aziránt érdeklődtünk: milyen 
volt a mezőny? 

– Voltam már sok regioná-
lis borversenyen, de ez volt 
az egyik legnívósabb, sokat 
kihoztak a 2010-es évjáratból, 
főleg a vörös- és a fehérborból. 
A legjobbakat újrakóstoltuk, 
úgynevezett vakbírálat alá vetet-
tük, és úgy döntöttük el, melyik 
a jobbak közül is a legjobb.

A rendezvény sikeréből egy 

Finom borok versenye a Ligetben

Hudák Ágnes átveszi a serleget Pál Károly hoteligazgatótól
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Hudák Mihály kóstoltatja díjnyertes borát

Az aranyérem tulajdonosa: Németh József

helyi társadalom


