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Néhány tanulóval arról beszél-
gettünk; ki milyennek képzeli a 
jövő iskoláját? – aztán kiderült, 
hogy nemcsak erről van szó.

Olyan iskola lenne jó, ahol 
majd mindenki jól tud tanulni 
– ezt az elsős Barta Kitti tartja 
fontosnak, aztán hozzáfűzte: 
– Én azt is várom az új iskolá-
tól, hogy itt mindenki szeret 
majd tanulni, de ehhez az is 
fontos lenne, hogy a többiek 
ne hangoskodjanak az órán. Én 
egyébként a pályázatra rajzot 
készítettem, egy iskolaépüle-
tet rajzoltam, és ami szerintem 
nagyon fontos, sok fát meg min-
denféle növényt rajzoltam a ház 
köré.

A szövegalkotás kategória 
alsó tagozatos győztese, Dibáczi 
Vivien kilencéves, harmadikos 
tanuló.

– Egy fogalmazást írtam, ami 
arról szólt, hogy az új iskolában 
biztos lesznek majd új gyerekek 
és új tanárok is, de az is nagyon 
fontos lesz, hogy legyen az isko-
laépület körül tágas, nagy terü-
let, meg szép uszoda.

Az egyéni képzőművészeti 
kategória első helyezettje alsó 

tagozaton Sándor Judit harma-
dikos tanuló volt, aki az iskola 
belsejét rajzolta le.

– Olyan osztálytermeket sze-
retnék, és olyat is rajzoltam, 
ahol mindenre van hely, mert 
elég tágas, modern padok van-
nak benne, és az uszoda is jó 
nagy. 

A harmadikos Petz Rolandnak, 
aki alsó tagozaton az egyéni 
képzőművészeti kategória har-
madik helyezettje volt, rengeteg 
elképzelése van a jövő iskolá-
járól.

– Én nagyon szeretem ezt az 
iskolát, de nagyon fogom sze-
retni azt is, ami majd lesz, mert 
tudom, hogy szép és modern 
lesz. Azt hiszem, jól sikerült a 
rajzom, amire a díjat kaptam. 
Nemcsak azt rajzoltam le, hogy 
mi lesz belül, hogy pingpong-
asztal, meg uszoda, kosárpalán-
kok, meg tantermek, hanem azt 
is, hogy milyen lesz kívül, hogy 
hol lesznek a rejtett kamerák.

–  Rejtett kamerák? Minek?
– Azért, hogy ha valaki össze 

próbálja firkálni a falat, vagy 
akárhogy meg akarja rongálni 
az új, szép iskolát, akkor meg 

tudják nézni, ki volt az. Persze 
tudom, hogy tanulni is kell itt, 
néha én is szoktam, de rajzolni 
azért jobban szeretek. Halakat 
is szoktam rajzolni, mert pecáz-
ni is járok, félméteres halat is 
fogtam már.

A másodikos Gergely Attila 
második lett a szövegalkotás 
kategóriában, alsó tagozaton:

– Én több épületet képzel-
tem el, belül sok tanteremmel, 
uszodával, mosdóval, öltözővel. 
Nagyon fontos, hogy a tanter-
mek nagyok és tiszták, a búto-
rok modernek és praktikusak 
legyenek. Én azt is szeretném, 
hogy legyenek játszóterek is, és 
legyen mini vadaspark, állatok-
kal, madarakkal, ahol a termé-
szetismeret órákat lehet majd 
megtartani. Az épületekhez 
tartozna biciklitároló is, és az 
is jó lenne, ha a hét végén be 
tudnánk jönni a kistesómmal 
játszani.

A jövő iskolája elé természete-
sen nemcsak a tanulók, hanem 
a pedagógusok is várakozással 
tekintenek, köztük Farkasné 
Steigerwald Andrea tanítónő 
– akinek diákjai egyébként ki-
válóan szerepeltek a pályázaton.

– Hogy én mit várok? Tágas 
épületet, tágas, világos tanter-
met. Most 32 tanuló van az 
osztályomban, egy elég kis 
tanteremben, faltól falig ülnek. 
Ahogy több gyerek is megfogal-
mazta, nagy termet szeretné-
nek, mert most nagyon zsúfol-
tak vagyunk. Széles folyosókat 
is szeretnék, ahol kényelme-
sen lehet közlekedni, és biztos 
vagyok benne, hogy az új isko-
laépületben az épület állagára is 
jobban vigyáznak majd a gyere-
kek, mint most. 

– Mit jelenthet az új iskola az 
itt dolgozó pedagógusoknak?

– Remélhetően az eszköze-
ink is korszerűsödni fognak, és 

most nem elsősorban a digitális 
táblára gondolok, hiszen más 
gondjaink vannak, szinte kréta-
szintű gondok, de hát ezek is 
biztosan megoldódnak. Például 
van vetítőnk, de ahol használ-
ni kellene, ott nincs konnektor. 
Szóval ilyen és hasonló nehéz-
ségek vannak ezekben a régi 
épületekben. Arra számítunk 
tehát, hogy végső soron maga az 
oktatás is hatékonyabb lehet.

A Gárdonyi igazgatója, 
Marosánné dr. Gáti Gabriella nem 
kis büszkeséggel és tényekkel 
bizonyítja, mennyire megmoz-
gatta az iskola tanulóifjúságát a 
lehetőség, hogy közreadhatják a 
jövőt illető elképzeléseiket:

– Szövegalkotásra 38 pályázat 
született, 10 alsós és 28 felsős. 
Műalkotás kategóriában öt cso-
portos pályamunka született, 
általában osztálykeretekben 
dolgoztak, így ez összesen 58 
tanulót jelentett. Egyéniben 21 
alsós és 7 felsős pályázott, ez 
összesen 28 gyerek. Tehát szö-
vegalkotás 38 fő, műalkotás 86 
fő, összesen 124 fő foglalkozott 
ezzel a pályázattal az ide járó 
435 gyerekből. Azt hiszem, ez 
mindenképp sikernek, jó kezde-
ményezésnek minősíthető.

– Eddig a jövőről, a lehetősé-
gekről beszéltünk, de milyen a 
jelen? Nagyon megnehezíti az 
építkezés a tanítást, sok gondja 
van?

– Szívesebben mondanám 
úgy, hogy a megoldandó felada-
tom sok. Kicsit olyan a helyze-
tem, mint az ifjú asszonynak, 
mikor férjhez megy. Eldőltek 
a lényegi dolgok, alakul az új 
lakás is, de minél előbb ki kell 
építenie a megváltozott, más-
fajta életét. Sok minden ugyan-
is teljesen új, más lesz, mint 
korábban.

– Az építők a terveknek megfe-
lelően tartják az időpontokat?

– Igen, úgy látom, minden a 
terveknek megfelelően készül, 
és abban is biztos vagyok, 
hogy november 16-án át fogják 
adni az épületet, tehát teljesen 
készen lesz az iskola, az uszo-
dával együtt.

– Ezek szerint a gondjai alap-
vetően abból fakadnak, hogy a 
gyerekeknek együtt kell élni az 
építkezéssel és ez így azért sok-
kal kényelmetlenebb, mintha 
csak várni kellene az építkezés 
végét valami nyugodt helyen, 
aztán ha kész, akkor beülni az 
újba…

– A jellegzetes gondjainkra 
jó példa, hogy a tanév elején a 
legfontosabb feladatunk a bal-
esetvédelmi oktatás megtartása 
vélt. Ki kellett alakítani a gyere-
kekben azt a tudatot, hogy vége 
a nyárnak, most már komolyan 
kell viselkedni, és bárhogy is 
szépítjük: állandó veszélyhely-
zetben élnek. Itt most már nem 
lehet akárhova bemenni, nem 
lehet összevissza futkosni, sőt, 

nemcsak magukra, hanem egy-
másra is kell vigyázni. Meg kel-
lett szervezni úgy a tanévet, 
hogy két héttel később kezd-
jünk, szombatonként is tanítás 
legyen, ez persze nehéz volt 
diáknak, szülőnek, pedagógus-
nak egyaránt. Váltott műszak is 
lett, mert több a tanulócsoport, 
mint a tanterem. Úgy gondo-
lom, mindehhez már hozzá is 
szoktunk. Mindenesetre most, 
a félévi osztályzatoknál, az 
értékelésnél figyelembe vettük, 
hogy a körülmények nagy ter-
het jelentettek a gyerekeknek. 

– Konfliktusok nincsenek az 
építőkkel?

– Nincsenek, sőt rendszeresen 
részt veszek a kooperációs érte-
kezleteken, ahol mindent meg-
beszélünk, és úgy látom, semmi 
nem veszélyezteti az építkezés 
ütemszerű végzését. Olykor 
este nyolc-kilenc óráig is folyik 
a munka. Kapcsolatunkat pedig 

jól mutatja, hogy például a nagy 
hidegek idején mi főztünk teát 
az építkezésen dolgozóknak, és 
általánosságban is, amivel tud-
juk, segítjük egymást.   Ha okoz 
is gondokat ez a helyzet, ezek 
tulajdonképpen kellemes gon-
dok, és inkább felelősségnek 
nevezném. Állandóan készen-
létben kell lenni, hogy ha valami 
történik az építkezéssel kapcso-
latban, akkor azonnal döntést 
kell hozni, mert mégiscsak az 
a legfontosabb, hogy az oktatás 
mindenképp zavartalanul foly-
tatódhasson.

 Bognár Nándor

Az oktatás közben 
az építkezés zavartalan
Épül az iskola – de milyen lesz, milyen legyen? Ezt 
kérdezték nemrég egy pályázat kiírásával a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola tanulóitól. Mint arról korábban 
beszámoltunk: ünnepélyesen adták át A jövõ isko-
lája címû vetélkedés díjait a nyertes tanulóknak. A 
képzõmûvészeti és fogalmazási pályázatra, amelyet 
„A jövõ iskolája” címmel Érd Megyei Jogú Város 
Gárdonyi Géza Általános Iskolája a Jövõ iskolája pro-
jekt-koordinációs irodával együttmûködésben hirdetett 
meg, számos értékes alkotást küldtek be a gyerekek. 

Marosánné dr. Gáti Gabriella igazgató: Úgy kellett megszervezni a tanévet, 
hogy az oktatás mindenképp zavartalan legyen 

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Az ünnepélyes alapkőletétellel 2008. május 16-án vette kezdetét az érdi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola átfogó bővítéses rekonstrukciója és az új tanuszoda megépítése.  
A város költségvetésében erre a célra elkülönített 700 millió forint mellé 2007 novem-
berében 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 21. század 
követelményeihez méltón megújuló iskola átfogó bővítéses rekonstrukcióját szolgálja.  

Talán a legnagyobb figyelemmel kísért létesítmény, az épülõ uszoda 
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Farkasné Steigerwald Andrea tanítónõ: 
A gyerekek is tágas épületet, nagyobb 
tantermeket szeretnének
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