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A Batthyány  Tornacsarnokon 
kívül még  egy  csarnok népese-
dik  be  hétről-hétre  sportolók-
kal.  Ugyan  játszanak  itt  futsalt 
és  floorballt  is, mégis  egy klub 
két  csapata  lel  otthonra a Treff 
Sportcsarnokban.  Ez  pedig  a 
Treff 07 SE kézi- és kosárlabda- 
gárdája. 
A főszponzor Nyitrai Tamás, 

valamint  Cselovszky Lajos 
edző  és  alelnök  vezetésével 
mûködő  120-130  tagot  szám-
láló  egyesület  –  ahogy  nevé-
ből  is  kitûnik  –  2007 nyara óta 
gazdagítja  a  város  sportéletét. 
A kézilabdában  évtizedek  óta 
tevékenykedő  szakember 2000-
ben Diósdon verbuvált csapatot, 
amely  hét  esztendővel  később 
költözött  át  Érdre  és  kibővült 
a  kosárlabdával,  röplabdával. 
Utóbbit mûhelymunka  szerûen 
alkalmanként ûzik, de az előbbi 
két sportág képviselői bajnoksá-
gokban játszanak. 
A kézilabda  szakosztály  csak 

utánpótlással  foglalkozik  és  öt 
versenycsapata  van,  egy  junior 
és  serdülő-,  illetve  három  gye-
rekegyüttes. A Jánka Zsolt által 
edzett  juniorok  egyelőre  szár-
nyalnak az NB  II-es bajnokság-
ban,  ahol nyolc mérkőzés után 
százszázalékos mérleggel veze-
tik a mezőnyt. A szép reményû 
generáció már szállított egy pár 
kiemelkedő eredményt, a tavalyi 
szezonban éppen lemaradtak az 

aranyéremről, de 2009-ben már 
nemzetközi eredménnyel is ész-
revetették magukat. Az utánpót-
lás klubcsapatok nem hivatalos 
világbajnokságán,  az  olaszor-
szági  Teramoban  mindössze 
egy  csapat  bizonyult  jobbnak 
a Treff 07 SE-nél. A legyőzőjük 
a  sportág  berkein  kívül  is  jól 
csengő név, mégpedig a lengyel 
Kielce,  amelynek  felnőtt  csapa-
ta a Bajnokok Ligája résztvevője 
idén.  A fiatalok  mindamellett, 
hogy az idei szezonban az ezüs-
töt aranyéremre cserélnék, a fel-
nőtt  NB  II-es  Ercsi  csapatában 
is  pallérozódnak  egy  három-
éves  megállapodás  keretében. 
A célok azonban egyértelmûek, 
az  ígéretes  alakulat  jövőre már 
saját nevén indulna el az NB II-
ben  szintén  a  felnőttek  között, 
mivel  többen  is  kiöregednek 
a  junior  korcsoportból,  3-4  év 
múlva  pedig  még  egy  szinttel 
feljebb  lépnének.  A Cselovszky 
Lajos  vezette  1996-98  között 
született  serdülők  a  Budapest-
bajnokság  küzdelmeiben  vitéz-
kednek,  míg  az  1999-2001-es 
gyerek  korosztállyal  –  három 
csapatra osztva – Ivancsics Judit 
foglalkozik. Megvan a szándék, 
hogy  egy  jóval  kisebb  pályán 
már  4-6  éves  kisgyerekekkel  is 
foglalkozzanak a közeljövőben, 
szintén  szakedző  odafigyelésé-
vel. 
A kosárlabdázók – akiket már 

az  Érdi  Kobrák  fantázianévvel 
is  illetnek  –,  viszont  abba  a 
helyzetbe  kerültek,  hogy  egy 
olyan helyen kellett sikert elér-
niük,  ahol  nem  volt  hagyomá-
nya  a  sportágnak.  A feladatot 
egyelőre  tökéletesen  teljesítik, 
egy  jól  szervezett  diákprog-
ramból  kinőve  mára  az  NB  I/
B  osztályban  játszanak,  ahova 
rájátszáson  keresztül  jutottak 
a  2010/11-es  szezon  után.  Az 
eddigihez  képest  magasabb 
technikai  képzettségû,  erősebb 
együttesek ellen hol szerencsét-

len, hol simább vereségek után 
Sárváron  szerezték  meg  első 
pontjaikat.  Miután  ráéreztek  a 
győzelem  ízére,  remélhetőleg 
további  sikerekkel  örvendezte-
tik meg a szurkolókat, és foko-
zatosan beleerősödve a mezőny-
be,  biztosan  vívják  majd  ki  a 
bennmaradást. A későbbiekben 
már  jöhet  a  folyamatos  épít-
kezés.  A több  mint  400  NB 
I-es  mérkőzéssel  rendelkező 
Valaczkai Győző trenírozta csa-
pat a kupában már fényes sike-
reket  gyûjtött,  és  a  legszebb 
álom az lenne, ha még két győ-
zelmet  szereznének  a  verseny-
sorozatban.  Ebben  az  esetben 
lenne  biztos  ugyanis,  hogy  a 
legmagasabb  osztályú  ellenfél 
érkezne a Treff Sportcsarnokba, 
és ez mindennél nagyobb moti-
váció a Kobráknak. A fokozatos 
felemelkedéshez  szükségesek 
a  szurkolókat  megcélzó  apró 
ereklyék,  csecsebecsék,  így 
ennek  megfelelően  a  csapat 
címerével,  színeivel  ellátott 
tárgyakat  hoznak  majd  forga-
lomba.
Természetesen  a  kosarasok 

képzésének  is  már  ifjú  korban 
meg  kell  kezdődnie.  Ennek 
megfelelően  a  szakmai  munka 
Valaczkai Gábor  kezében  van, 
aki  a  felnőttek  edzőjének  fia. 
Ahogy a kézilabdázók esetében 
Ercsivel van kapcsolat, úgy itt a 
Kőbányai  Darazsakkal,  akikkel 
együtt  állítanak  ki  csapatokat 
az U16-os, U12-es és U10-es kor-
csoportban. 
Örömteli  tehát,  hogy  egyre 

több  bázison  zajlik  pergő 
sportélet,  ami  már  sikerekben 
is  mérhető.  Különösen  fontos, 
hogy ezeknél az egyesületeknél 
mindenhol nagyon lényegesnek 
tartják a felnövő nemzedék kép-
zését,  fejlődését,  ami  a  város 
alacsony  átlagéletkorának  és 
nagycsaládos  jellegének  tükré-
ben a legfontosabb.
  Szarka András

A Remény Kézilabda Tornája
2011. december 10-én a Treff Sportcentrumban rendezik meg a Remény Kézilabda Tornáját. 
Ezzel az eseménnyel szeretnének segítséget nyújtani Páll Tibor kézilabdatrénernek, aki egyben 
az edzősködés alapjául szolgáló Főszerepben a labda címû szakkönyvek szerzője is. Páll Tibor 
sclerosis multiplexben szenved, és az orvostudomány jelenlegi fejlődése mellett kaphatna olyan 
kezelést, ami javítaná állapotát. Az ehhez szükséges pénz összegyûjtésére kérik a kézilabda-, 
vagy akár sportbarátok segítségét is.

Az adományokat kétféleképpen tehetik meg:
a 10300002 – 10364920 – 49020017 (MKB Bank) számlaszámra átutalással – Páll Tibor meg-

segítése közleménnyel
a helyszínen elhelyezett adománydobozba történő befizetéssel, amit a torna végén fel is bon-

tanak
A rendezvényre négy öregfiúkcsapat, az Old Boys Budapest, a Ferencváros, az Újpest és a Bp. 

Honvéd fogadta el a meghívást, számos egykori válogatottat is felvonultatva. A körmérkőzések 
mellett a Médiaválogatott és az Újságíró-válogatott is összeméri erejét.

Remélhetőleg a segítő szándék mellett jó hangulatú torna várja majd az érdeklődőket! 

Jótékony célú tornát rendeznek

Treff ászok a labda körül
Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §  

alapján pályázatot hirdet

gyermekpszichiáter 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyermekpszichiátriai tevékenység, gyermekneu-
rológiai szűrővizsgálatok végzése, konzultáció, szakvéleményírás. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   pszichoterápiás képzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. január 9. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 23. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő 

utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4420/11 , valamint a munkakör megne-
vezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 6. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  •  Oktatási és Kulturális Közlöny •   www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon szerezhet. 

Köszönet az egy százalékért
A POLY-ART ALAPÍTVÁNY a lakosok 
adója 1%-ából származó 21 147 forintot 
részben működési költségeire, részben 
irodalmi kiadványának finanszírozására 
használta fel. Az alapítvány továbbra 
is nyitott az adózók támogatására az 
18667369-1-13-as adószámon.
 Somfai István elnök

Karácsonyi ünnepség 
a MÉKE tagjainak
Értesítjük a Mozgáskorlátozottak Érd 
és Környéke Egyesület tagjait, hogy  
Aradszki András országgyűlési képvise-
lő támogatásával, Tarnóczi Mária szer-
vezésében, idén is meghitt karácsonyi 
ünnepségre várják őket az érdi egyház-
közösségek. 
Mindenkit szeretettel látnak december 
16-án, pénteken, délután 2-4 óráig a 
Szepes Gyula Művelődési Központban!  

A Vörösmarty Mihály Gimnázium  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

könyvtárostanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok:
Az iskolai könyvtár működtetése és az ezzel járó feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek: egyetem 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:    végzettséget igazoló 
oklevél másolata, önéletrajz 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. január 3. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu E-
mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 15. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vorosmarty-erd.sulinet.hu 
honlapon szerezhet. 

mozaik


