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helyi társadalom

Homokozás, labdázás a szomszédban

Mióta épül, szépül a Gárdonyi Géza Általános Iskola
és a kisdiákok a szokásosnál nehezebb körülmények
között tanulhatnak, sportolhatnak, játszhatnak, összefogott az intézmény a szomszédos óvodával, hogy
legalább jó idõben átmehessenek az alsó tagozatosok
egy-két órára a szabadban mozogni. Így van ez már
fél éve, és így lesz még az év végéig, amíg el nem
vonulnak a munkagépek az iskolából.
Miközben – a hivatalos meg
nevezés szerint: Az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-magyarországi Operatív
Program és az Európai Unió
támogatásával megvalósuló, az
érdi Gárdonyi Géza Általános
Iskola komplex fejlesztése, a
minőségi oktatás fokozása, a
versenyképes tudás elsajátítá
sa érdekében, a racionális és
hatékony működés kialakítása,

komplex esélyegyenlőség és a
magas fokú környezetvédelem
jegyében című, KMOP-4.6.12007-0132 azonosítójelű nyer
tes pályázatnak megfelelően
– folyik a felújítás, magunk is
„szomszédoltunk” egy kicsit,
hogy meggyőződjünk arról,
mennyire érzik jól magukat
az iskolások az óvodában.
Általában a déli időszakban
telik meg a Szivárvány Óvoda,
azaz a Tusculanum Tagóvoda
hátsó udvara és a homokozó.
Süt a nap, bár kicsit szeles az
idő, de azért a gyerekek lát
hatóan élvezik a szabadban
való játszadozást. A gárdonyis
1/b tanulói 26-an jöttek át
egy órára. Mátyásné Kállai
Zsuzsanna vigyáz rájuk – van
is dolga elég, állandóan akad
egy‑egy panaszkodó nebuló.
Lilike például ezzel jött:
– Tanító néni, a Józsival és a
Jánossal nem tudunk békésen
játszani, mert mindig elrúgják
a labdát.
„Hívatják” is a két rosszcson
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rodik – ha csak egy‑egy órára is
– a létszámuk.
– Nem gond ez, amiben
tudunk segítünk az iskolának
– feleli. – Megértjük, hogy a
gyerekeknek szükségük van
a mozgásra, a szabad levegőn
való tartózkodásra. Régi kap
csolat a miénk, jószomszédsági
viszonyban vagyunk, már csak
azért is, mert innen sokan a
Gárdonyiban folytatják tanul
mányaikat. Azt is tudjuk, hogy
ez csak egy átmeneti időszak.
– Milyen eszközöket használhatnak a diákok?
– Szinte mindent, ami az
udvaron található, de például a
csúszdát éppen a súlyuk miatt
nem nagyon ajánljuk a figyel
mükbe. A hintát azért néha

kipróbálják… Egyébként három
udvarrészünk van, a nagyob
ban négy csoport is elfér, de
ezt csak az óvodások használ
hatják. A kisebb elég egy‑egy
osztálynak, így el is vannak
különülve a gyerekek, akik tud
ják, mit szabad és mit nem,
hová mehetnek. Soha nem volt
semmi problémánk velük, és
örömünkre baleset sem történt.
– Milyen gyakran beszél egymással a két intézmény vezetője?
– Folyamatosan konzultálunk
egymással, és mindig megdi
csérjük a kis tanulókat jó maga
viseletükért. Igen alkalmazko
dóak, szívesen látjuk őket a
továbbiakban is.

Temesi László
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A diákok otthonosan mozogtak a homokozóban is
tot, akik megígérik, hogy ezen
túl nem rúgják, hanem gurítják
a labdát. A foci amúgy is tiltott
a mini udvaron, nehogy egy‑egy
kislányt – vagy éppen ablakot
– eltaláljanak. A kis faházban
Terhes Attila és Molnár Bálint
„enyém a várt” játszik pajtá
saival. Persze megmásszák az
oldalát is, aztán később bújócs
káznak.
– Zsuzsa néni, Orsi játék
ból belerúgott a fenekembe
– érkezik a váddal Richárd.
A „szembesítés” után persze
békésen játszanak tovább.
A homokozó melletti padnál
Dorka pityereg, nehezményezi,
hogy nem akarnak vele a töb
biek játszani. Kis affér keletke
zett közte és társai közt, ezért
kicsit hanyagolták, de nem
sokkal később úgy tűnik, meg
békéltek vele, mert önfeledten
újra együtt van csapatuk.
– Láthatja, jól érzik magukat
a gyerekek az óvodában, még ha

néha nézeteltérésük is van egy
mással – mondja a rájuk vigyázó
tanító néni. – Szerencsére eddig
komolyabb baj nem történt a
fél év alatt, amióta idejárunk,
vigyáznak egymásra az iskolá
sok. Az óvodásoktól el vannak
különülve, a kisebbek se jön
nek át a másik udvar-részről, és
ők se mennek oda. Reméljük,
az elkövetkezendő hónapok
is balesetmentesen telnek itt.
Köszönjük, hogy befogadtak
bennünket, nagyon jók itt a
feltételek. A homokozáson, lab
dázáson, bújócskázáson kívül
kedvenc szórakozásuk még a
gyerekeknek a padokon való
átpördülés…
Ebéd utáni levegőzésre jött a
Gárdonyi iskolából egy másik
osztály is, az 1/c, így már leg
alább félszáz kisdiák játszik az
óvodában. A tagóvoda vezető
jét, Artner Lászlónét arról kér
dezem, nem okoz‑e gondot,
hogy rendszeresen megszapo

Érd, Százhalombatta, Tárnok és Diósd
alkotó kedvű fiataljai részére, 8-18 éves korig.
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témakörben.
- pályázni lehet bármilyen technikával
- 3 korcsoportban (8-11, 12-14, 15-18 éves)
- a képeket maximum A3-as méretben (30x42cm) kérjük leadni
- az alkotások hátulján tüntessék fel a pályázó nevét, címét, telefonszámát,
felkészítő tanárának és iskolájának nevét.
A pályaművek beadása: 2009. május 14., csütörtök, 16-18 óra között,
Összefogás Egyesület (Érd, Alsó u. 8.)
Dr. Buttingerné, Júlia (mobil: 06-20-513 7714)

DÍJAK:
Zebegényben 12 napos képzőművészeti táborozás a
Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola Ifjúsági Művésztelepén,

teljes ellátással, szállással - folyamatos alkotói munka, gazdag programkínálat, kirándulások…
(a programok, a foglalkozások díját, valamint az eszközöket a Művésztelep ajánlotta föl)

A kiállítás megnyitója és a díjak ünnepélyes átadásának időpontja:
2009. május 31. vasárnap, 11 óra.
Helyszíne: Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd, Alsó u. 9.

