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Óvodai helyzetkép
Három óvodában rá- és átépítésekkel összesen 130 új hely jön létre.

Kreatívok
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Lengyel–magyar ünnepség

Közérdekû programok
A polgármester egyebek közt a járdaprogramról beszélt sajtótájékoztatóján.

Július második felében
ismét benépesült dél
elõttönként a Szepes
Gyula Mûvelõdési Központ
kamaraterme, ahol ügyes
kezû gyerekek azért
gyûltek össze, hogy saját
kezûleg mutatós ajándékés dísztárgyakat, játékokat készítsenek. 10. oldal

Tizenhétezer bekötés

Lakossági fórumon tájékozódhattak az
érdeklődők a csatornaprogramról.

Helyi vállalkozókkal
Szakmai fórumon kaptak információkat a
szakemberek a részvételi lehetőségekről.

Érdi érmesek

Tigristábor
Koszorúzási ünnepséget tartottak Érden a Mohácsra induló, II. Lajos király által
vezetett magyar sereg és a lengyel segédcsapat egyesülésének 483. évfordulója
alkalmából Ófaluban, a II. Lajos-emlékmûnél.
11. oldal

Augusztus végén évnyitó
Kiválóan szerepelnek városunk úszói a korosztályos
bajnokságokon. képünkön Tekauer Márk, a 200 méteres pillangóúszás gyõztese, valamint Egerszegi Klára
és Plagányi Zsolt edzõk.
16. oldal

A nyár közepén sem csendes a felújítás alatt álló
Gárdonyi Géza Általános
Iskola, igaz, most nem
gyerekzsivajtól hangos.
Az épületeket állványok
veszik körül, amelyeken
szakemberek serénykednek.
10. oldal

Nyolcnapos edzõtáborból
érkeztek haza a Tigers
sportegyesület versenyzõi
az elmúlt hétvégén.
Nagyon sokat dolgoztak
– sok sok móka, kacagás
közepette.
13. oldal

10 Érdi Újság

oktatás

A diákok nyaralnak, a szülõk járnak érdeklõdni

Augusztus 31-én városi
A vakáció kellõs közepén sem üres az iskola, most
felnõttek „bitorolják” az épületeket. Gõzerõvel folyik az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program és az Európai Unió támogatásával
megvalósuló, Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola
komplex fejlesztése, a minõségi oktatás fokozása, a
versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony mûködés kialakítása, komplex
esélyegyenlõség és a magas fokú környezetvédelem
jegyében címû, KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító jelû
nyertes pályázatának megvalósítása.
A nyár közepén sem csendes
tehát a Gárdonyi iskola, igaz
most nem gyerekzsivajtól
hangos. Az épületeket állvá‑
nyok veszik körül, amelyeken
szakemberek serénykednek:
vakolnak, belül néhol már fes‑
tenek, burkolnak. Az udvaron
a betonkeverők zaja hallatszik.
A legszembetűnőbb
talán,
hogy a konyha épülete meg‑
nőtt. Csodálkozásomra az isko‑
la igazgatónője is feltűnik az
intézmény udvarán, pedig már
régen vége a tanévnek, kijár(na)
neki is a pihenés… Adódik tehát
ez első kérdés:
– Volt‑e már nyaralni?
– Igyekszem a lehetőségek‑

hez mérten pihenni is természe‑
tesen – mondja Marosánné dr.
Gáti Gabriella. – Ilyenkor főleg
a Balaton az úti célunk a csa‑
láddal. Hetente egyszer, hétfőn
azonban mindenképp bejövök
az iskolába, hogy a beruházók‑
kal találkozhassak az értekez‑
letükön, amelyen mindig meg‑
beszéljük, mennyit haladtak a
munkálatokkal, mennyit léptek
előre az elmúlt héthez képest.
Körbejárjuk az intézményt a
műszaki ellenőrrel, aki igen agi‑
lis ember, majd utána a követ‑
kező hét feladatait tárgyaljuk
meg.
– Mit tapasztalt ezeken a
„bejárásokon”?

A szerzô felvétele

tanévnyitó a Gárdonyiban

– Azt, hogy gőzerővel folyik
a munka, jól haladnak az építők
és igen látványos az építkezés.
A főépületben festenek, burkol‑
nak, a többi épületben is végzik
a szigetelést, építik be az új
nyílászárókat. A konyha tetejé‑
re pedig ráhúztak egy szintet és
ott is dolgoznak a munkások,
sőt, már hozzáfogtak a terep‑
rendezéshez is. Úgy hogy biz‑
tos vagyok benne, az ősszel, az
eredeti határidőre megszépül,
bővül az iskolánk, ahová öröm
lesz járni a gyerekeknek, peda‑
gógusoknak egyaránt.
– Hányan dolgoznak az épít‑
kezésen?

– Változó a létszám, oly‑
kor nyolcvanan-százan, mikor
mennyien, de jó látni, hogy a
legnagyobb kánikulában sincs
megállás!
– Úgy tudom, szülők is jön‑
nek néha, és nemcsak az épít‑
kezésről érdeklődnek…
– Így igaz, kéthetente, szer‑
dánként tartunk ügyeletet, ami‑
kor egy‑egy pedagógus fogadja
a szülőket, akik szép szám‑
ban jönnek különféle papíro‑
kért: iskolalátogatási igazolást
kérnek, tankönyvrendelésről,
ingyenes jogosultságról, beirat‑
kozásról, és persze az építkezés
állásáról érdeklődnek.
– Itt a nyár, nem minden‑
ki teheti meg, hogy nyaralni
menjen, de az önkormányzati
napközis táborok jó lehetősé‑
get nyújtanak a kis diákoknak
a kikapcsolódásra, pihenésre.
A Gárdonyi iskolából is jelent‑
keztek az érdi „táborozásra”?
– Természetesen, többen is.
Nagyon jól érzik ott magukat
a diákjaink, akikkel szakava‑
tott pedagógusok foglalkoz‑
nak. Amíg a szülők dolgoznak,
biztonságban vakációzhatnak
gyermekeik, s ez a legfonto‑
sabb. Kézműves foglalkozások,
szellemi és sportvetélkedők,
kirándulások színesítik a prog‑
ramot a táborban, amit nagyon
élveznek a gyerekek, hiszen
gyönyörű környezetben tölthe‑
tik idejüket.
– Mikor lesz a tanévnyitó?
– Augusztus 31-én délután
négy órakor. Nagy örömünkre
szolgál, hogy nálunk tartják a
város tanévnyitó ünnepségét.

Temesi László
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Cicapersely, ékszerdoboz,

szélforgó, poháralátét
Július második felében ismét
benépesült
délelőttönként
a Szepes Gyula Művelődési
Központ kamaraterme, ahol
ügyes kezű gyerekek azért gyűl‑
tek össze, hogy különféle, régi
és új anyagok felhasználásával
saját kezűleg mutatós aján‑
dék- és dísztárgyakat, játékokat
készítsenek. A Kreatív Tábor
ötödik éve működik sikeresen.
Idén is húszegynéhány kisisko‑
lás és tizenéves vakációzó diák
járt be július 20-tól 25-ig, hogy
újabb ötleteket merítsen egyegy kedves figura vagy hasz‑
nálati tárgy megformálásához.
Most is olyan apró dolgok kerül‑
tek ki a kezük alól, amelyek
nem csak megformálásuk ideje
alatt okoztak örömet készítőik‑
nek, hanem otthon is hasznát
vehetik majd, hiszen egy cse‑
csebecsét rejtő ékszerdobozra,
egyedi poháralátétre, aprópénzt
elnyelő perselyre, vagy névre
szóló ajtótáblára mindenkinek
szüksége lehet.
Akár a korábbi években, az
idén is igen változatos anya‑
gokból dolgoztak a Kreatív
Tábor résztvevői. Ki mondaná
meg első látásra például, hogy a
tarka cicát megelevenítő persely
alapja egy bádog konzervdoboz,
ami egyéb körülmények között

leginkább a szemétben végzi.
Most viszont ügyesen befestve,
tarka mintákkal díszítve, majd
cellux gömbbel kiegészítve,
és helyes kartonfülekkel meg‑
toldva, azaz némi kreativitással
persellyé alakítható, tehát alkal‑
massá válik a zsebpénz spóro‑
lására. Noha hasonló módon
és azonos anyagokból készül‑
tek ezek a cicaperselyek, mégis
mindegyik egyedi darab lett,
mert mindenki úgy alkotta meg
a sajátját, ahogyan neki tetszett,
vagy amilyenre éppen sikerült.
Hasonlóképpen alakult a gyer‑
mekek keze nyomán az ékszer‑
doboz, a gyöngyből fűzött szél‑
spirál, vagy akár a névre szóló
ajtótábla meg a poháralátét is.
A Kreatív Tábor tehát nemcsak
kellemes időtöltést jelentett a
vakációzó diákoknak, hanem,
mint minden évben, ezúttal is
temérdek új ötlettel is szolgált,
amelyekből akár egész évben
lehet majd meríteni, ha egyedi
ajándékot vagy érdekes játékot,
dísztárgyat szeretnének készí‑
teni a gyerekek. Néhányan vis‑
szajárnak, de mindig jönnek
újak is, akik a pár nap alatt
nemcsak kreativitásukat gyara‑
pítják, hanem új barátokat is
szereznek.

B. E.

Aprólékos munkával készülnek a nyári emléktárgyak

A gyerekek okkal büszkék készítményeikre

