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Romafórum
Március 13-án Út a válságból címmel tartott
fórumot az érdi cigányság a Termál Hotelben.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Széchenyi üzenete

Európa és kereszténység

Deltások

Parlamenti képviselők, politológusok tartottak
kerekasztal-beszélgetést közéleti kérdésekről.

Válság és stratégia
Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter
a válságkezelésről tartott előadást.

Vendég gimnazisták
Érdi családok látták vendégül az erdélyi testvérvárosból érkezett gimnazistákat.

Balesetek nélkül

1848 és Széchenyi egyik üzenete számunkra az: ne hagyjuk, hogy magunk okozta
nyomorúságban kelljen emlékeznünk egykori boldogabb napokra. Csak a saját
magáért felelõsséget érzõ nép, az igazáért tenni is képes nemzet kerülheti el a
tehetetlenség, a hatalomvágy válságát – hangzott el a város március 15-i központi
ünnepségén.
2. oldal

Diákok a színpadon
Eltelt egy fél év és szerencsére nem történt baleset,
amióta építkezések folynak a Gárdonyi Géza Általános
Iskolában. A tanárok és a szülõk legnagyobb örömére
a diákok betartották az írott és íratlan szabályokat, a
rendszeres balesetvédelmi oktatásnak tehát volt foganatja. 
7. oldal

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 161.
évfordulójának városi ünnepségei a szászrégeni
Lucian Blaga Iskolaközpont Öröktûz ápolói nevû
színjátszó csoportjának elõadásával kezdõdtek.
Az erdélyi fiatalok mûsorát nagy tapssal honorálták érdi kortársaik.

8. oldal

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc évfordulóját a Delta röplabdázói
Szegeden röplabdázással
ünnepelték. A márciusi
ifjakhoz hasonlóan a fiatal
deltások is nagy küzdelmeket vívtak.  16. oldal

Érdi Újság

mûvelõdés
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Eredményes volt
Eltelt egy fél év és szerencsére nem történt baleset, amióta építkezések
folynak a Gárdonyi Géza
Általános Iskolában. A
tanárok és a szülõk legnagyobb örömére a diákok betartották az írott
és íratlan szabályokat, a
rendszeres balesetvédelmi oktatásnak tehát volt
foganatja.
A tanév elején a legfontosabb
feladat a balesetvédelmi oktatás megtartása volt, mert ki
kellett alakítani a gyerekekben
azt a tudatot, hogy az iskolában komolyan kell viselkedni, hiszen az építkezés miatt
állandó
veszélyhelyzetben
élnek – ezt a Gárdonyi Géza
Általános Iskola igazgatója,
Marosánné dr. Gáti Magdolna
nyilatkozta nemrégiben lapunknak. Nos, fél év elteltével bebizonyosodott, hogy a gyerekek
körében meghallgatásra talált a
balesetvédelmi oktatás. Persze
továbbra is ébren kell tartani
az építkezéssel járó fokozott
figyelmet. Különösen a tavasz
közeledtével, amikor a tanulók
szívesebben töltik, töltenék már
kinn a szabadban idejük nagy
részét, mint a tantermekben, a
folyosókon.
Balláné Nemoda Éva, az
alsó tagozat igazgatóhelyettese
szívesen beavat a részletekbe:
hogyan is készítették fel, illetve
készítik fel a gyerekeket az építkezés okozta veszélyek elkerülésére, a tanintézményen belüli
biztonságos közlekedésre.
– Az első balesetvédelmi
oktatást még tavaly a tanév kezdetekor, szeptember 15-én – két
héttel később kezdődött nálunk
az oktatási év, mint másutt!
– tartottuk meg. Évek óta jár

hozzánk Akli László biztonságtechnikai koordinátor, aki az
építkezésre való tekintettel már
korábban bejárta az iskola minden zegzugát, hogy alaposan
felmérje a helyzetet. Egy teljes
napig nálunk tartózkodott és
délelőtt az alsósoknak, délután
a felsősöknek tartotta meg balesetvédelmi ismertetőjét.
– A szakember osztályonként
vagy évfolyamonként beszélt a
gyerekekhez és mire hívta fel a
figyelmet?
– A tornateremben gyülekeztek a diákok évfolyamonként,
ahol az általános balesetvédelmi oktatás mellett speciálisan
az építkezéssel kapcsolatos
veszélyekről beszélt. Egy-egy
alkalommal félszázan hallgatták meg és minden előadás után
kérdéseket tehettek fel neki a
gyerekek.
– Mennyire voltak érdeklő
dőek, különösen a kisebbek,
akiknek a figyelmét sok
kal nehezebb lekötni, mint a
nagyobbakét?
– Meglepően nagy csend volt
az előadások alatt, mindenkit
érdekelt ez a téma, szinte egyszer sem kellett a gyerekekre
szólni. Érdeklődőek voltak az
„óra” végén is, sokat kérdeztek.
Elsősorban arra voltak kíváncsiak, nem eshet-e a fejükre
tégla vagy – bármilyen furcsa
– a daru; mikor játszhatnak már
nyugodtan az udvaron és ehhez
hasonlóak.
– Azóta is tartottak újabb bal
esetvédelmi oktatást?
– Hogyne! Akli úr havonta
eljön hozzánk, körbejárja a
területet és felhívja az újabb
veszélyekre
a
figyelmet.

Szeptemberben megnyitja kapuit a Jövõ iskolája
Iskolahívogató nyílt nap a Gárdonyiban
Márciusban a meghatározott ütemterv alapján folytatódott a Gárdonyi Géza Általános
Iskola felújítása. A tervek szerint 2009 szeptemberétől a gárdonyis diákok is birtokba
vehetik az új épületet, és itt kezdhetik meg tanulmányaikat a leendő elsősök is.
Nyílt napot tart 2009. március 24-én a Gárdonyi Géza Általános Iskola 7.30 és 10.15
óra között, amelyre ezúton is tisztelettel meghívjuk a leendő elsős tanulók szüleit, hogy
közelebbről is megismerjék a „jövő iskoláját”.
Program:
7.30 – 8.15 – óralátogatások a leendő elsős tanító néniknél
8.30 – 9.15 – óralátogatások a leendő elsős tanító néniknél
9.30 – 10.15 – az iskola bemutatása, kötetlen beszélgetés az iskola vezetőivel
*
Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola átfogó bővítéses rekonstrukciója 2008. május
16-án ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét. A város költségvetésében erre a célra
elkülönített 700 millió forint mellé 2007 novemberében 250 millió forintos pályázati
pénzt nyert Érd városa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázatán.
Ezzel az összeggel együtt összesen 950 millió forintot fordíthat a város a Gárdonyi
Géza Általános Iskola komplex felújítására. Az Európai Unió által biztosított 250 millió
forintos támogatás Érd anyagi szerepvállalásával kiegészülve a XXI. század követelményeihez méltón megújuló iskola átfogó bővítéses rekonstrukcióját szolgálja.
A műszaki átadás tervezett időpontja 2009. november. A munkálatokat az ExcluzívBau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a műszaki ellenőri feladatokat pedig
a Volmer Kft. végzi. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében közreműködő
szervezetként a Váti Kht. jár el. 
Arató Zsolt
sajtófőnök

Rendszeresen ellenőrizte az
útvonalakat, ahol a gyerekek
megfordulhatnak. Az osztályfőnöki órákon is tovább folyik a
balesetvédelmi oktatás. A szaktanárok például bemutatják a
technikai eszközök használatát,
mit, hogyan használhatnak, az
elektromosság milyen veszélyekkel jár és sok minden mást.
Természetesen aktuális kérdések is felmerültek, mondjuk
tetőbontáskor mire ügyeljenek,
és hogy az elkerített részeket
továbbra is kerüljék el.
– Hogyan viselik el a kisdiá
kok az építkezés okozta kényel
metlenségeket? Mennyire érdekli
őket, mi folyik körülöttük?
– Nagyon kíváncsiak, gyakran nézik a munkafolyamatokat, a kerítésnél megállnak és
nézelődnek. Örvendetes, hogy
egyszer sem mentek be az
építési területre. Különösen a
daru mozgása köti le a figyelmüket, valóban látványos,
ahogy a hatalmas test mozog,
emeli a nehéz betonelemeket.

A szerzô felvétele

a balesetvédelmi oktatás

Különben sem lehet figyelmen
kívül hagyni a tanítás alatt sem
az építkezést, mert néha beszűrődnek az osztályterembe a
külső hangok, a gépek, főleg
a betonkeverő zaja, s óhatatlanul is ki-kinéznek az ablakon.
Szünetben is sokszor ott állnak
az ablaknál és nézelődnek. A
leglátványosabb a számukra az
volt, amikor az uszoda boltíves
elemeit emelték be. A gyerekek egyébként igen toleránsak
a nehézségekkel szemben és
jól viselik a kényelmetlenségeket. Az is örvendetes, hogy az
elmúlt fél évben nem történt
baleset, mert a tanulók nagyon
figyelnek egymásra, nem rohangálnak az udvaron és a folyosókon. Eddig a B épületet hosszú
betonhíddal lehetett megköze-

1901. szeptember 22.–1984. március 23.

„Más népek, más színek becsülésére készítette elő az élet”
Czine Mihály
Tisztelettel meghívjuk Önt is ismerőseit
2009. március 25-én 16 órára
Csuka Zoltán
halálának 25. évforulója alkalmából rendezett megemlékezésre.
Emlékbeszéded mond: Majoros Sándor
József Attla-díjas író
Helyszín: az Ercsi úti temető.

udvaron lévő játékok használatát is. Sétálni pedig lehet itt a
környéken is az utcákon.
– Az építkezés miatt a főbejá
rat is megváltozott, megszokták
ezt a gyerekek és a szülők?
– Az előző tanévben még a
Gárdonyi Géza, most a Petőfi
Sándor utcából jöhetnek be a
diákok és a tanárok. Megszokták
az új bejáratot, az új útvonalat.
Folyamatosan takarítják, tisztítják a bejárat környékét, a rámpát is, amelynek a javítása rendszeres, jól bírják a fokozottabb
terhelést. Idáig tehát minden a
legnagyobb rendben megy, és
reméljük, így lesz ez a továbbiakban is, balesetmentesen éljük
meg az elkövetkezendő hónapokat – mondta végezetül Bolláné
Nemoda Éva. Temesi László

Az
2009. március 23-tól március 29-ig
óra

23., hétfő

24., kedd

25., szerda

26., csütörtök

27., péntek

9.00:

Hit és Élet (ism.)

Per helyett (ism.)

Fény-Kép (ism.)

Hit és Élet (ism.)

Felpörgető (ism.)

9.30:

4 szemközt (ism.)

4 szemközt (ism.)

4 szemközt (ism.)

4 szemközt (ism.)

4 szemközt (ism.)

Magyarfutball, a
91. perc
magy. dok.film
R.: Muhi András
(ism.)

Földközelben
(ism.)

Mozgás (ism.)

Ifipark (ism.)

Hit és Élet (ism.)

10.00:
10.30:
11.00:
11.30:
12.00:
15.00:

Tea 2 személyre (ism.)
Érdi Panorama
(ism.)
Képújság és műsorajánló
4 szemközt
(ism.)

Kézilabda mérkőzés
(ism.)

Vitalitás (ism.)
Ütköző (ism.)

28., szombat

29., vasárnap

Ütköző (ism.)

Mikrofonláz

Hit és Élet

Vitalitás (ism.)

Mojito (ism.)

Mikrofonláz (ism.)

Tea 2 személyre (ism.)

Felpörgető (ism.)

Érdi Panoráma
(ism.)

Képújság és műsorajánló

Képújság és műsorajánló

Földközelben
(ism.)
Az Önkormányzat
közgyűlése
élő közvetítés a Polgárok
Házából

Képújság és műsorajánló
4 szemközt
(ism.)

Képújság és műsorajánló
4 szemközt
(ism.)

4 szemközt
(ism.)

Képújság és műsorajánló
4 szemközt
(ism.)

Mikrofonláz
(ism.)

15.30:

Hal-vízió (ism.)

Hit és Élet (ism.)

Fény-Kép (ism.)

Vitalitás (ism.)

Felpörgető (ism.)

4 szemközt (ism.)

16.00:

Ifipark (ism.)

Per helyett (ism.)

Érdi Panorama
(ism.)

Hal-vízió (ism.)

Ütköző (ism.)

Érdi
Panoráma

16.30:

Földközelben (ism.)

Fény-Kép (ism.)

Tea 2 személyre
(ism.)

Hit és Élet (ism.)

Földközelben
(ism.)

Vitalitás (ism.)

17.00:

Hit és Élet (ism.)

Ifipark(ism.)

Per helyett (ism.)

Ifipark (ism.)

Vitalitás (ism.)

Fény-Kép (ism.)

17.30:

Tea 2 személyre (ism.)

Hal-vízió (ism.)

Vitalitás (ism.)

Fény-Kép (ism.)

Per helyett (ism.) .

Mojito (ism.)

Hit és Élet (ism.)

18.00:

Szibéria 5-6.
Bayer Zsolt dok. filmje
(ism.)

Koreszmék és táborok
Dok.film
R.: Varga Ágota
(ism.)

Cérnaszálon
dok.film
R.: Litauszki János
(ism.)

Szibéria 5-6.
Bayer Zsolt dok. filmje
(ism.)

Cérnaszálon
dok.film
R.: Litauszki János
(ism.)

Kézilabda-mérkőzés (ism.) .

Szibéria 7-8.
Bayer Zsolt dok. filmje

19.15:

Híradó
Esti mese

Híradó
Esti mese

Híradó
Esti mese

Híradó
Esti mese

Híradó
Esti mese

Érdi Panoráma
(ism.)

19.30:

4 szemközt

4 szemközt

4 szemközt

4 szemközt

4 szemközt

Fény-Kép

Mozgás

Felpörgető

Mojito

19.00:

19.45:
20.00:
20.15:

Kézilabdamérkőzés

Vitalitás

20.45:

IN MEMORIAM CSUKA ZOLTÁN

líteni, most már rámpákon, de
szerencsére azon is megtanultak közlekedni. Nem könnyű a
tíz alsós és nyolc felsős osztály
csaknem félezernyi diákságára
felügyelni ebben a helyzetben.
– Tavasszal talán még nehe
zebb lesz, amikor már birtokba
szeretnék venni az iskola külső
helyeit, környékét…
– Az építők igen figyelmesek,
mindig előre jelzik a főbb építési
fázisokat, hogy minél kisebbre
csökkentsék a veszélyforrásokat. Ezért főleg hétvégeken bontották az ebédlő tetőszerkezetét
is. Ahol a gyerekek járnak, ott
a lehulló kődaraboktól hálóval
takarták a falakat. Jó időben
egyelőre a szomszéd óvodába
járnak a kisebbek levegőzni,
de megengedték számukra az

21.00:

Per helyett

21.30:

Ifipark
(ism.)

22.00:

Híradó (ism.)

22.15:
22.30:

Cérnaszálon
dok.film
R.: Litauszki János

Ütköző
Fotográfia
magyar film
R.: Zolnay Pál
Fsz.: Zala Márk

Földközelben

Fény-Kép (ism.)

Felpörgető (ism.)

Híradó (ism.)

Híradó (ism.)

Híradó (ism.)

4 szemközt (ism.)

4 szemközt (ism.)

4 szemközt (ism.)

4 szemközt (ism.)

Per helyett (ism.)

Fény-Kép (ism.)

Mozgás (ism.)

Ütköző (ism.)

Callie és fia
am. film
R.: Waris Hossen
Fsz.: Michelle Pfeiffer

Mikrofonláz
(ism.)

Kakukk Marci
magyar film
R.: Révész György
Fsz.: Harsányi Gábor

Felpörgető (ism.)

Callie és fia
am. film
R.: Waris Hossen
Fsz.: Michelle Pfeiffer
(ism.)

A Koncert ’97
magyar film
R.: Koltay Gábor
Sz.: Illés egy.
Fonográf egy.

Civil jelentés
dok. film
a Civil Jogászbizottság
munkájáról
R.: Gulyás János

Házibuli
Klippműsor
Híradó (ism.)

Érdi
Panoráma
(ism.)

