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Októbertõl újra indult a Suli-
Zsúr a Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában. 
– A délután négytõl este fél hétig 
tartó foglalkozásokkal egyrészt 
azoknak a szülõknek szeretnénk 
segítséget nyújtani, akiknek az 
estébe nyúló munkájuk miatt 
heti egy vagy akár több alkalom-
mal gondot okoz, hogy idõben 
odaérjenek gyermekükért a 
napközibe. Másrészt gondol-
ni kell arra is, hogy a délután 
négyig dolgozó édesanyáknak 
is szükségük van néha szabad 

órákra, hogy eljussanak fodrász-
hoz, vásárolni, ügyeket intéz-
ni – hangsúlyozta lapunknak 
Vadász Judit, a tavaly március 
óta mûködõ Suli-Zsúr program 
beindítója. Ez a négy iskolára 
– Kõrösi, Gárdonyi, Teleki és 
Széchenyi – kiterjedõ kezdemé-
nyezés nemcsak Érden, hanem 
az országban is egyedülálló: dél-
után négytõl nemcsak „vigyáz-
nak” a gyerekekre, hanem ját-
szanak és foglalkoznak velük; 
aki akar, angolul vagy németül 
tanulhat, kreatív foglalkozáso-

kon vehet részt vagy megismer-
kedhet a számítógép kezelésével 
(hogyan lehet gyûjtõmunkával 
készülni a tanórákra), illetve 
táncolhat, ugrálhat kedvére. 

– A paletta széles: ritmikus 
sportgimnasztika, angol, német, 
informatika, kézmûves kezdõ 
és haladó, valamint tûzzománc-
készítõ csoportokat indítunk, 
ezen felül tantárgyi felkészí-
tésekre is nyílik mód – sorol-
ta Vadász Judit. A havi négy 
szakköri foglalkozás ára 3200 
forint, a tantárgyi felkészítés 
2500 forintba kerül; több szak-
kör esetén érdemes kombinált 
bérletet váltani havi 7000 forin-
tért. A szakkörös gyerekeknek a 
játszóház díjmentes; aki viszont 
csak ez utóbbit venné igény-
be, havi 5000 forintért korlát-
lan alkalommal látogathatja a 
játszóházat, egy alkalom pedig 
500 forintba kerül – függetlenül 
attól, mennyi idõt tölt itt a gyer-
mek: egy órát vagy két és felet.

– Az elsõ napon még ijedtek 
voltak, láthatóan szorongtak az 
iskolától, ez azonban gyorsan 
oldódott: volt olyan leendõ elsõs, 
aki a tervezett egy hét helyett 
kettõt töltött nálunk, illetve itt 
maradt a délutáni játékokon is 
– mesélte Vadász Judit, aki meg-
mutatta az emlékkönyvüket is, 
amelyben a szülõk köszönték 
meg pár sorban a pedagógusok 
és a szervezõk munkáját és mél-
tatták a kezdeményezést.

– Az elõkészítõn a játékon 
volt a hangsúly, mégpedig a 
közös játékon. Ez a szakköri 
foglalkozásainkon is így lesz. Az 
idegen nyelvekkel való ismerke-
dést nem tankönyveken keresz-
tül képzeljük el, hanem alko-

tó munkával, festéssel, idegen 
nyelvi kommunikációval és ren-
geteg közös játékkal. Az infor-
matika szakkör sem a legújabb 
játékszoftverek megismerésé-
vel, hanem a számítógép keze-
lésének legfontosabb elméleti 
és gyakorlati elsajátításával fog-
lalkozik – mondta Vadász Judit, 
aki úgy látja: nagy érdeklõdésre 
tarthat számot a ritmikus sport-
gimnasztika, amit a Teleki isko-
lában is elindítanak októbertõl, 
illetve a Gárdonyiban is, ha a 
tornaterem már használható 
lesz. A szakkörök és a játszó-
ház viszont csak a Kõrösiben 
mûködik; a Gárdonyiból, 
Telekibõl és Széchenyibõl bus-
szal szállítják ide a gyerekeket – 
kísérõvel és ingyen. A szülõnek 
az üzenõfüzetben kell jelez-
nie, mikor igényli a Suli-Zsúr 
szolgáltatásait, mely napokon 
kéri ki a szakkörökre, illetve 
a játszóházba a gyermeket a 
napközibõl, a többit az iskola és 
szervezõk intézik. 

– Az érdeklõdõk az érintett 
négy iskola faliújságján elhe-
lyezett tájékoztatóból, illetve a 
honlapunkon (www.sulizsur.
hu) kaphatnak bõvebb infor-
mációt rólunk – tette hozzá a 
Suli-Zsúr vezetõje.

A programról tudni kell: 
pályázati forrásból jött létre, az 
Országos Foglalkoztatási Alap 
támogatásával; egyik fontos 
eleme, hogy gyakorlott, lelkes, 
ám állásukat vesztett pedagógu-
sokat is alkalmaz. Megalkotóját, 
Vadász Juditot kora tavasszal 
ProBono-díjjal jutalmazták, 
amit évente egy szociális vállal-
kozónak ítélnek oda.

 Ádám Katalin

Hosszú évek múltak el Érden 
anélkül, hogy a meglévõ óvo-
dák épületeit felújították vagy 
bõvítették volna. Bár a min-
denkori városvezetés részérõl 
gyakran hangzottak el ígé-
retek, érdemi változás nem 
történt, így az intézmények 
évekig görgették maguk elõtt 
a 150 körüli férõhelyhiányt. 
Idén azonban a városvezetés 
végre szakított ezzel az áldat-
lan „hagyománnyal”, és meg-
kezdte az óvodák felújítását.

A nyár folyamán lezajlott 
és a még folyamatban lévõ 
– az elmúlt húsz év adósságát 
is törlesztõ – beruházásokról 
Bács Istvántól, az önkormány-
zat kabinetfõnökétõl kaptunk 
tájékoztatást. A férõhelyek 
számának növelése és az 
ellátás színvonalának javítá-
sa érdekében az önkormány-
zat ebben az évben összesen 
százhuszonhét és fél millió 
forintot fordít az óvodai épüle-
tek felújítására és bõvítésére. 
Július 31-én elkészült a 
Tárnoki úti Napsugár óvoda 
átalakítása, ahol valójában a 
mosókonyha és egy korábbi 
tároló egybenyitásával egy új 
csoportszobával bõvítették az 
intézményt. Erre a célra kettõ 
és fél millió forintot költöttek, 
és ezzel a megoldással egy új 
óvodai csoporttal, azaz húsz 
fõvel bõvíthették õsztõl a fel-
vett gyermekek létszámát. 

Az Erkel utcai Kisfenyves 
tagóvodában befejezõdött 
az átépítés, amire mintegy 
25 millió forintot különített 
el a város a költségvetésbõl. 
Nyáron átalakították a rend-
szert, ezzel együtt nemcsak új 
kazánokat építenek be, hanem 
a 64 darab nyílászáró cseréjé-
re is sor kerül, ami biztosítja 
majd, hogy többé ne fázzanak 
az apróságok a csoportszobák-
ban. A Kisfenyves tagóvoda 
tehát új köntösben, felfrissítve 
várta szeptemberben az apró-
ságokat. 

Az említettek mellett azon-
ban az idei egyik legnagyobb 
volumenû intézményi beru-
házás a Bem téri Szivárvány 
óvodában valósult meg, ahol 
nemcsak a meglévõ épület 
felújítására, hanem annak 
jelentõs bõvítésére is sor 
került. Erre a projektre csak-

nem százmillió forintot költöt-
tek, és eredményként hatvan 
fõvel bõvült a felvehetõ gyer-
mekek létszáma. Az átépítés 
során az épület mintegy 354 
négyzetméternyi középsõ trak-
tusát teljesen felújították, vala-
mint szinte ugyanekkora, azaz 
350 négyzetméter új résszel 
is bõvítették az intézményt. 
Ennek során két csoportszoba 
teljesen megújult, de emellett 
három újat is kialakítottak. 
Megépült egy közös tornaszo-
ba is, a hozzá tartozó szer-
tárakkal együtt, és egy moz-
gáskorlátozottak által használ-
ható mellékhelyiség is helyet 
kapott az új épületszárnyban. 
Megújult a fõbejárat, az udvari 
játszótér és új kerítést is kapott 
az épület. A régi rész viszont 
hõszigetelést kapott, valamint 
korszerûsítették az elektromos 
vezetéket, a vizesblokkokat fel-
újították, tehát az elavult épület 
helyett egy korszerû ovi fogad-
ta már az ide érkezõket. 

Bács István érdekesség-
ként elmondta, hogy a Bem 
téri Kisfenyves tagóvoda 
bõvítésének és felújításának 
terveit a többszörös díjnyertes 
építész, Klujber Róbert készítet-
te, aki amint értesült róla, hogy 
az önkormányzat az óvoda 
rekonstrukcióját tervezi, elvál-
lalta és közcélú felhasználásra 
– vagyis ingyen – ajánlotta fel 
a megtervezését. (A közelben 
nemrégen építettek egy általa 
tervezett épületet, amelyben 
a parkvárosi gyógyszertár is 
helyet kapott.) Az õ munkáját 
dicsérik a fénnyel teli, világos 
helyiségek, és az ablakok játé-
kos elhelyezése sem szokvá-
nyos megoldás. 

 Bálint Edit

Bõvülõ óvodákIdén is ingyenes nyílt napokkal indult a program

Októbertõl újra Suli-Zsúr
Szeptember végén újra nyílt napokkal várta az iskolá-
sokat a Suli-Zsúr. Idén is többféle szakkör, foglalkozás 
– no meg játszóház – indult októbertõl, hogy azok a 
gyerekek se csellengjenek az utcán vagy üljenek ott-
hon egyedül a képernyõk elõtt, akiknek a szülei nem 
érnek haza a napközi végére. Persze várják azokat 
is, akik „csak” egy jót szeretnének ugrálni, táncolni, 
kézmûveskednének vagy nyelvet tanulnának.

Ritmikus sportgimnasztika-foglalkozás az iskola-elõkészítõn

Felvételeink a nyári munkálatok 
idején készültek

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

helyi társadalom


