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Beiskolázási nyitott nap  
a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
2009. november 20-án, pénteken 7.45 órától egész napos nyitott 
napot rendez a Vörösmarty Mihály Gimnázium, amelynek az 
intézményben folyó képzés bemutatása a célja.

A program keretében tájékoztatjuk az érdeklődőket a beisko-
lázási lehetőségekről, az emelt szintű oktatásról, a képzés eddi-
gi eredményeiről, a középiskolai és egyetemi képzés egymásra 
épüléséről, a speciális tantervű osztályokban végzettek szakmai 
perspektíváiról. 

Lehetőséget biztosítunk óralátogatásokra és az iskolai élet 
megismerésére is.

Kérjük az érdeklődő tanulókat és szüleiket, hogy program-
jainkon 7.45–12.15-ig vegyenek részt!

Felvételi eljárásunk rendjéről további információk
a www.vorosmarty‑erd.sulinet.hu weblapon olvasható.

Minden érdeklődő tanulót, szüleiket és a kollégákat is tiszte-
lettel várjuk beiskolázási rendezvényeinken.

       
   Iskolavezetés

Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 16/1999. 
(VII. 19.) ÖK. rendelet szól. A rendelet 5. §-a értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak 
adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gya-
korlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták 
a település művelődését.

A Csuka Zoltán-díj odaítélésére az oktatási és művelődési bizottság tesz javaslatot.
A díj a rendelet melléklete alapján a magyar kultúra napján, 2010. január 22-én kerül 
átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-
vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva, írásban kell megtenni.

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város oktatási és művelődési bizottsága véleményezi, és a 
közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humánpolitikai Iroda címére lehet benyújtani postán vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza, I. emelet 110.). 

A benyújtás határideje: 2009. november 20. (péntek) 12 óra.

Felhívás Érdi Művészeti Díjra
Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 16/1999. 
(VII. 19.) ÖK. rendelet szól. A rendelet 6. §-a értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak 
a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén kiemelkedő 
eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak 
Érd város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érdi Művészeti Díj odaítélésére az oktatási és művelődési bizottság tesz javaslatot.
A díj a rendelet melléklete alapján a magyar kultúra napján, 2010. január 22-én kerül 
átadásra.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-
vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva írásban kell megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város oktatási és művelődési bizottsága véleményezi, és a 
közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a Humánpolitikai Iroda címére lehet benyújtani postán vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza, I. emelet 110.). 

A benyújtás határideje: 2009. november 20. (péntek) 12 óra.

Múlt hétfõn birtokba vehették 
a gyerekek a Szivárvány Óvoda 
újonnan épített emeletét; a 
három csoportszobával és a 
szükséges kiszolgálóhelyiségek-
kel bõvített intézmény ma már 
több mint háromszáz kisgye-
reknek ad napközben otthont. 
A Szivárvány kilenc csoportjá-
val eddig is Érd legnagyobb óvo-
dája volt, a ráépítéssel azonban 
a csoportok száma tizenegyre 
nõtt, a befogadható gyerekeké 
pedig hatvannal emelkedett. 

Mint T. Mészáros András pol-
gármester a múlt keddi ünnepé-
lyes átadáson elmondta: nem-
csak az új, háromszáz négy-
zetméter alapterületû emeletet 
építették meg a nyáron, hanem 
a szintén háromszáz négyzet-
méteres földszintet is átalakítot-

ták, felújították. A munkálatok 
mintegy százmillió forintba 
kerültek – ehhez hozzátartozik 
egy új óvodai játszótér kialakí-
tása is, az uniós szabványnak 
megfelelõ burkolatokkal, játé-
kokkal.

T. Mészáros András kiemelte: 
az óvodaprogram a város anyagi 
lehetõségeihez mérten folytató-
dik – pár év alatt remélhetõleg 
ki lehet alakítani annyi új 
férõhelyet, hogy ne kelljen gye-
rekek százait elutasítani. 

Simonics Gabriella intézmény-
vezetõ megköszönte a szülõk, óvo-
dai dolgozók segítségét, munká-
ját, türelmét – az átalakítás során 
mindháromra nagy szükség volt. 

– Az építkezéssel a címünk is 
megváltozott: Bem tér 1. helyett 
Hegesztõ u. 2–8. szám alatt 
mûködünk – jegyezte meg a 
vezetõ. Mint mondta, a felújított 
régi épületbe szeptember else-
jén költözhettek be a gyerekek, 
az újonnan felhúzott emeletet 
azonban csak november elején 
vehették birtokba. 

– Az új szint átadásával meg-
üresedett lenn egy terem, ami 
régen tornaszoba volt, most visz-
szakaphatta eredeti funkcióját, 
ami külön öröm – tette hozzá 
Simonics Gabriella, aki hang-
súlyozta azt is: a bõvítésnek 
köszönhetõen csaknem hatvan 
családnak tudott az óvoda segít-

Átadták a Szivárvány Óvoda új emeletét

Folytatódik az óvodaprogram
November másodikán beköltöztek a Szivárvány Óvoda 
nemrég felhúzott emeletére a gyerekek. A három új 
csoportszoba már nem a szerszámok zajától, hanem 
a gyerekzsivajtól hangos, csakúgy, mint a frissen 
átadott udvar. Az óvoda nemcsak megújult, de hatvan 
férõhellyel ki is bõvült: 11 csoportjával a legnagyobb 
ilyen érdi intézmény.

Ablakok, melyeken a kicsik is kilátnak
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séget nyújtani, hiszen az õ gyer-
mekeiket tavasszal helyhiány 
miatt nem tudták felvenni. 

– A „pótfelvétel” nemcsak azo-
kat a gyerekeket érintette, akik 
hozzánk jelentkeztek, hanem 
a négy tagóvodánkba felvételt 
nem nyert kicsiket is – mondta 
az intézményvezetõ. 

Az új csoportszobákat 
egyelõre a régi bútorokkal 
rendezték be, de hamarosan 

érkezik az új: az önkormány-
zat húszmillió forintot nyert 
egy pályázaton a Szivárvány 
Óvoda és a – szintén kibõvített 
– Béke Téri Óvoda új búto-
rainak, eszközeinek megvá-
sárlására. T. Mészáros András 
kérdésünkre elmondta: a köz-
beszerzési eljárás még folyik, 
amint lezárul, kezdõdhet a 
berendezés cseréje.

 Ádám Katalin


