
Érdi Újság10

Akasztják a hóhért, szokták 
mondani, hiszen a tanév utol-
só teaházán az addigi kérdezőt, 
Maitz Ferenc iskolaigazgatót 
faggathatták a tanulók.

– Nehogy vacsora legyen az 
ötórai teából, vágjunk is bele. 
Hétfőn délutánonként Feri bácsi 
szokta köszönteni a vendégeket. 
Most az a helyzet állt elő, hogy 
én üdvözölhetem őt – ezek-
kel a szavakkal nyitotta meg 
a beszélgetést Nagyné Balázs 
Gabriella drámapedagógus, aki 
arra biztatta a diákokat, tegyék 
fel bátran kérdéseiket, és ismer-
jék meg jobban, más oldaláról is 
az igazgatót.

Maitz Ferenc örömmel mesélt 
gyerekkoráról, családjáról. 
A felső tagozatos tanulók érdek-
lődve hallgatták szavait. 

– Szombathelyen nevel-
kedtem, a helyi Hámán Kató 
Általános Iskolába jártam. 
Édesapám gyönyörûen énekelt, 
édesanyám a könyveket sze-
rette, ezt a két dolgot hoztam 
magammal, illetve még, mivel 

édesapám félig sváb származá-
sú volt, a német nyelv szeretetét 
– fogalmazott az igazgató.

– Miért volt jobb akkoriban 
gyereknek lenni? Több szabad-
időnk volt. Ahogy vége lett az 
iskolának és a délutáni próbák-
nak, hazamentünk, és csak rúg-
tuk a bőrt. A futballpályákon 
nőttünk fel, ma is nagyon szere-
tem a labdajátékokat. Édesapám 
vasúti mérnök volt, egy sok-
szintes épületben éltünk, ahol 
több tucat közel azonos korú 
gyerek lakott. Sokkal élhetőbb 
volt, mint ma – mondta.

A diákok kíváncsisága nem 
apadt a másfél óra alatt, senki 
sem volt rest kérdezni. Maitz 
Ferenc mindenre – legyen szó 
akár magánéletről, akár iskolai 
témáról – örömmel válaszolt.

– Világéletemben humán beál-
lítottságú voltam. Szerettem a 
matematikát, de leginkább távol-
ról nézegettem – mondta moso-
lyogva. – Tanár függvénye, ki mit 
szeret. A történelmet mindig tud-
tam, de a középiskolában kedvel-

tem meg igazán, amikor is egy 
fantasztikus régészprofesszor 
tanított, miatta választottam ezt 
a pályát. Ilyen korban, mint ti 
vagytok, mindent végigolvas-
tam. A történelmi regényeket 
szeretem, a második világháború 
nagyon kedves téma számomra. 
Szívesen lapozgatok zenei témá-
jú könyveket is, például Harsányi 
Zsolt Liszt-könyvét vagy húsz-
szor elolvastam már, de a ver-
seket is kedvelem. Radnótitól és 
Petőfitől nagyon sokat tanultam 
– emlékezett vissza az igazgató.

Maitz Ferenc tanulmányairól 
is mesélt alkalmi közönségé-
nek. 

– Magam sem tudtam, milyen 
pályára szeretnék menni. 
Remekül hegedültem, szép 
hangom volt, ezért jelentkez-
tem a győri konzervatóriumba. 
Fel is vettek, de édesanyám 
nehéz szívvel engedett volna el, 
ezért Szombathelyen, a Nagy 
Lajos Gimnáziumban tanultam 
tovább. Ekkor szögre akasz-
tottam a hegedût… Érettségi 

után régésznek készültem, de 
az akkori pártrendszer miatt 
túl sok esélyem nem lett volna 
a szakmában, így édesapám 
javaslatára tanárnak mentem. 
Leporoltam a hegedût, és bead-
tam a jelentkezésemet testne-
velés–ének szakra. Igen ám, de 
nem volt meg a szükséges lét-
szám, ezért választanom kellett 
egy másik szakot. Így döntöttem 
a történelem mellett, de a sport 
iránti rajongásom főiskolai éve-
imet is végigkísérte – fogalma-
zott az igazgató.

Arra a kérdésre, milyen vál-
tozások várhatók az iskolában 
a következő tanévben, így vála-
szolt: 

– Az egyik újítás az etikaokta-
tás bevezetése lesz. Ezeken az 
órákon olyan témaköröket fog-
tok érinteni, amiket már java-
részt az osztályfőnöki órákon 
átbeszéltetek. A másik a min-
dennapos testnevelés. Három be 
lesz építve a tananyagba, kettő 
pedig délután, valószínûleg 
tömbösített formában lesz meg-
tartva – mondta.

A tájékozottabb tanulók az 
egész napos iskoláról is érdek-
lődtek.

 – Valójában van egy olyan 
törekvés a kormányzat részéről, 
hogy legyen úgynevezett egész 
napos iskola. Ennek az az oka, 
hogy vannak olyan területek, 
ahol ha a gyerekek az isko-
lában maradnak, sokkal jobb 
körülmények között tölthetik az 
idejüket, mint otthon, családi 
környezetben. Ilyen esetekben 
amit délelőtt felépít az iskola, 
azt délután lerombolják. Ezzel 
lehetőséget próbálnak teremte-
ni azoknak a gyerekeknek, akik-
nek nem megoldott a délutá-
ni tartózkodásuk. Szeretnénk 
sportprogramokat, kézmûves-, 
idegen nyelvi vagy informati-
kai foglalkozásokat tartani. Az 
egész napos iskola nem kötele-
ző, csupán egy ajánlott forma 
lesz – nyugtatta meg a tanulókat 
Maitz Ferenc.

A hosszú nap után jólesett 
a zsíros kenyér. Kellemesebb 
beszélgetéssel nem is zárulha-
tott volna a teaházsorozat és 
a tanév. Jövőre új programmal 
rukkolnak elő a szervezők.

 Kovács Renáta

A tanév utolsó teaházán az igazgatót kérdezték

Beszélgetés életrõl, iskoláról, jövõrõl
Folytatódtak a tea melletti beszélgetések a Kõrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában; ezeken az alkalmakon a tanulók megismerhették a város életének 
meghatározó személyiségeit. A havonta jelentkezõ program a rég letûnt teaházak 
hangulatát idézte.

Maitz Ferenc nem válogatott a témák között
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Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló, 40/2011. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 15. §-a és 24. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés 
adományozására – a határozat melléklete szerinti tartalommal – pályázatot ír ki.

Érdi építészeti nívódíj pályázat 2012
I. Pályázati hirdetmény
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 214/2012. (VI. 21.) KGY. határozata alapján 
pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek minta-
értékkel szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat 
elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, ter-
vezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét 
felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.
II. Pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult városépíté-
szeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden olyan személy, 
aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás megvalósításában közreműködők 
együttesen jelentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, egyéb alkotás csak egy pályázatként 
vehet részt a pályázaton. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez 
mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos 
nyújtja be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A kivi-
telezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell. 
A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek tervezője azonos az építési és 
használatbavételi engedélyben feltüntetettel.
Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás díjazására független személyek (szak- és 
magánemberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, ami alapján a városi főépítész felkéri a 
tervezőt és az építtetőt a pályázaton való részvételre.
Feltétel továbbá: a pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az 
épület, ill. egyéb létesítmény használatbavételi engedélyének megadására, jóváhagyására, 
megvalósítására, létrehozására.
Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírásokat és az érvényes szabályozási tervben rög-
zített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását követően a megvalósítás 
során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés nem történt.
A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot.
A pályázóknak biztosítaniuk kell a bírálóbizottság számára – ha a bizottság kéri – a létesít-
mények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a látogatás időpontjáról 
szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják. 
III. Pályázatok beadása
1.  A pályázatot 2012. október 29-ig kell az érdi Polgármesteri Hivatal főépítészéhez személye-

sen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza).
2.  A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyez-

ve, egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani.
3.  A bírálóbizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárhatja a 

pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás feltételei-
nek és a bírálóbizottság döntésének alávetik magukat.

IV. Pályázatra benyújtandó munkarészek
A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak:
  - nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó 

hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket a csomagoláson belül kell elhelyezni),
  - teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció, eredeti vagy még 

értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, 
homlokzatok, helyszínrajz),

  - építési és használatbavételi engedély vagy egyéb létesítmény esetén az ezzel egyenértékű 
okirat,

  - fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokból felvéve.
A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet.
V. Bírálóbizottság
A bírálóbizottságot a város polgármestere, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának elnöke, az Oktatási és Művelődési Bizottság 
elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara elnöke, felkért építész oktató vagy más szaktekintély és 
a városi főépítész alkotják. A bizottság elnöke a polgármester, előadója a városi főépítész. A 
bírálóbizottság egyszerű többségi szavazással dönt.
VI. Pályaművek elbírálása, díjazása
1.  A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak:
 - az épület, létesítmény, telepítése, környezetbe illesztése,
 - az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása, 
 - a létesítmény építészeti formálása,
 - a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala.
2.  A bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon 

belül elbírálja, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek a díjazásra. Egy évben legfeljebb 
két díj adható ki.

3.  A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitün-
tetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíj 
összege 200 000 Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és 
oklevelet vehetnek át.

VII. A pályaművek bemutatása, visszaadása, felhasználása
A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban 
nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet átvenni, szemé-
lyesen a városi főépítésznél.
 Érd, 2012. június 21.

A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhető 2012. július 1-jétől Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza, 114. sz. iroda), 
vagy megtalálható a www.erd.hu honlapon. További felvilágosítást ad Fehérné Tölgyesi Ildikó, 
ill. Korsós Monika a 06-23-522-396 telefonszámon. 


