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Ünnepség és díjkiosztás a megújuló Gárdonyiban

A jövõ iskolája,
ahogy a gyerekek képzelik

Kíváncsiak voltak, vajon a mai 
tanulók milyennek képzelik el, 
és milyennek szeretnék látni a 
XXI. század iskoláját, ezért Érd 
Megyei Jogú Város Gárdonyi 
Géza iskolája együttműködés-
ben a Jövő iskolája projekt koor-

dinációs irodával, az ősszel meg-
hirdette „A jövő iskolája” című 
pályázatot, amelyen az intéz-
mény diákjai képzőművészet 
és szövegalkotás kategóriában, 
egyéni vagy csoportos munká-
val vehettek részt. A pályázat 

eredményhirdetésére és a díjak 
átadására december 19-én, az 
iskola tornatermében megtar-
tott karácsonyi ünnepségen 
került sor. Az értékes jutalma-
kat Segesdi János alpolgármester 
és Arató Zsolt sajtófőnök, vala-
mint a különdíjat felajánló helyi 
médiumok, az Érdi Televízió 
ügyvezető igazgatója, Koncz 
Attila, valamint az Érdi Újság 
főszerkesztője, Bognár Nándor 
adta át a díjazott tanulóknak. 
Az Érdi Újság múzeumlátoga-
tást ajánlott fel a csoportosan 
pályázó alsósoknak, míg az Érd 
Tv a szövegalkotásban jeleskedő 
győztest díjazta.

Mint Marosánné Gáti 
Gabriella igazgató asszony 

ünnepi köszöntőjéből is kide-
rült, „A jövő iskolája” pályáza-
ton az intézmény tanulóinak 
csaknem egynegyede részt vett 
(ez 124 diákot jelent), és a két 
kategóriában összesen 86 alko-
tás született. Az alsósok főleg 
a csoportos képzőművészeti 
kategóriát választották, a felső-
sök pedig többnyire a szöveg-
alkotásban remekeltek. Az elké-
szült maketteket és rajzokat a 
gyermekek és a vendégek meg-
tekinthették a tornateremben 
megrendezett kiállításon, míg a 
díjazott fogalmazásokat maguk 
a szerzők olvasták fel az ünnep-
ség résztvevőinek. 

Volt, aki a valóság talaján 
maradva, egyszerűen „csak” 
szép és korszerű, új iskola-
padokat, tágas zsibongót,  jól 
felszerelt tornatermet képzelt 
el megújuló iskolájába, míg 
mások ennél „merészebbeket” 
is álmodtak: például a robotok 
lesték, és teljesítették a diákok 
minden kívánságát, könyvek 
helyett a tanulók saját laptop-
jukat böngészték, és külön 
helikopter szállította őket az 
iskolába. Persze a frappáns 
fogalmazás végén az is kiderült, 
mindez valóban csak álom volt, 
és esetleg egy sokkal távolabbi, 
talán a XXII. század oktatási 
intézményébe kalauzolta a hall-
gatóságot. 

Abban minden pályázó egyet-

értett, hogy a közeljövő iskolája 
jóval szerethetőbb, korszerűbb, 
szebb és funkcionálisabb lesz, 
mint a jelenlegi. „A jövő isko-
lája” művészeti pályázat pedig 
arra is alkalmas volt, hogy a 
Gárdonyi iskola diákjai számára 
egy picit elviselhetőbbé tegye 
azokat a hétköznapokat, ami-
kor a tanítás ideje alatt a közvet-
len közelükben zajos építkezés 
folyik, hiszen az új iskoláról 
való elmélkedés hamar elfeled-
tette velük a megélt kellemet-
lenségeket.

Íme a díjazott pályázók név-
sora:

Képzőművészet kategóriában 
az alsósok közül egyéni pálya-
munkájával első lett Sándor Judit  
(3. a), a második Kaltenecker 
Luca (1. b), a harmadik díjat 
Petz Roland  (3. c) kapta. A 
felső tagozatban csupán egy 
első díjat osztott ki a zsűri, ezt 
Zöld Regina (8. c) érdemelte ki. 
Ugyancsak képzőművészet 
kategóriában, csoportos rész-
vétellel két első hely született, 
amit az 1. a osztály és a 3. a 

osztály megosztva ért el. Ők 
az Érdi Újság által felajánlott, 
budapesti múzeumlátogatási 
lehetőséget kapták jutalmul, 
míg a második díjat az 1. b osz-
tály érdemelte ki.

Szövegalkotás kategóriában 
az alsós pályázók közül első 
díjat nyert Diháczi Vivien (3. c), 
második lett Gergely Attila (2. 
a), a harmadik pedig Nagy 
Richárd (3. a). A felső tago-
zat fogalmazói közül a zsűri 
első díjjal jutalmazta Gergely 
Dorottyát (8. a), a második díjat 
Szalai Patriknak (7. c), a harma-
dik díjat pedig Szabó Katalinnak 
(5. a) ítélte oda a zsűri. 

A helyezésekért – mindkét 
művészeti kategóriában – az 
önkormányzat felajánlásával, 
értékes könyvutalványt vehettek 
át az egyéni pályázók. „A jövő 
iskolája” pályázat eredményhir-
detését még ünnepélyesebbé és 
meghittebbé varázsolta az alsós 
diákok szereplése, akik jelmez-
ben kedves, hangulatos kará-
csonyi történeteket adtak elő.

 Bálint Edit

Volt, aki két lábbal a földön járva, csupán szebb búto-
rokat, fényes, tiszta tantermeket és hatalmas udvart 
képzelt el a kívül-belül megújuló iskolájában, de szép 
számmal akadtak olyan diákok is, akik bátran elrugasz-
kodtak a valóságtól, és egy teljesen automatizált, digitá-
lis világba álmodták bele második otthonukat. Az épülõ 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában december 19-én, a 
karácsonyi ünnepség keretében tartották meg a „Jövõ 
iskolája” címû pályázat díjkiosztó eredményhirdetését.

oktatás

1. A pályázatot kiíró munkáltató adatai
A munkáltató megnevezése, címe, 
elérhetõsége:

Móra Ferenc Általános Iskola
2030 Érd, Holló tér 1.
Tel./fax: 06 23 365 483, e-mail: 
 mora.erd@hawk.hu

2. A betöltendõ munkakörre vonatkozó adatok
A munkakör megnevezése: pedagógus

A munkakör betölthetõségének idõpontja:  
2009. február 10.

A jogviszony idõtartama: ha tároza t lan 
idõtartamú jogviszony

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ ( 50% )
A munkavégzés helye: Móra Ferenc Általános 
Iskola

2030 Érd, Holló tér 1.
Bérezés: KJT szerint

Elvárások:
Végzettség szintje: fõiskola, egyetem
Végzettség: gyógypedagógiai tanár
Tapasztalat: Sajátos nevelési igényû tanulók 
nevelésében-oktatásában szerzett tapasztalat.

3. A munkakörre kiírt pályázat adatai
A pályázó által a pályázathoz csatolandó 
iratok, igazolások felsorolása:
Fényképes szakmai önéletrajz, melyen kérjük 
a pályázó elérhetõségeinek megadását,
Végzettségeket, szakképesítéseket, tovább-
képzéseket igazoló okiratok másolata,
Erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 
Az Oktatási Közlönyben való megjelenést  
követõ 30. nap (2009. január 10.)
A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat kérjük elektronikus vagy pos-
tai úton benyújtani. 
A pályázatokat fogadó kijelölt munkatárs 
neve: Sátori Boglárka, 
e-mail cím: mora.erd@hawk.hu
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásának határideje: a 
benyújtási határidõt követõ 30. nap
A benyújtási határidõig beérkezett pályá-
zatokat a Móra Ferenc Általános Iskola  
iskolavezetõsége véleményezi.
A munkáltatói jogkör gyakorlója döntésérõl 
minden pályázót írásban értesít.
A munkáltató honlapjának címe: 
www.erd.hu (intézmények oldala)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ:
A Móra Ferenc Általános Iskola  sajátos 
nevelési igényû (tanulásban és értelmileg 
akadályozott) tanulókat szegregáltan nevelõ-
oktató általános iskola.

Pályázati kiírás betölteni kívánt közalkalmazotti állásról
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A három nyertes egyéni rajz kategóriában: Petz Roland, Kaltenecker Luca 
és Sándor Judit

Az alsó tagozatosok karácsonyi mûsora

Érdi Városi Polgárõr Egyesület
2030 Érd, Fûtõ u. 41.

Ügyfélfogadás: minden hónap 
elsõ péntekén 17–18 óra között.

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig. 
Telefon: 06-30/621-2596

Macsotay Tibor elnök

Iskola-elõkészítõ a Hunyadiban!
Idén is megrendezzük az iskola-elõkészítõ foglalkozásokat a nagy-
csoportos óvodások részére, amely lehetõvé teszi a gyermekek és 

szüleik számára, hogy megismerkedjenek az iskolával, a tanítókkal a 
beiratkozások elõtt. A következõ tanévben is indul emeltszintû angol 

– informatika osztály.

Január 16-án  pénteken 16.30-kor
Március 20-án  pénteken 16.30-kor

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 2030 Érd, Túr u. 5–7.

Alsós Munkaközösség


