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Április 23-án, pénteken dél-
után öt órakor ünnepi gálaes-
tet tartottak a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában. A „jövő 
iskolájának” mûvészeti gálájára 
„A kompetencia alapú oktatás 
bevezetése Érden, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában” 
elnevezésû három hetet meg-
haladó projekt keretében került 
sor.

Nagy volt a nyüzsgés pénte-
ken délután a gyermekekkel, 
tanárokkal és szülőkkel teli 

aulában. Alsós osztályosok és 
felső tagozatosok hónapok óta 
izgatottan készültek az ünnep-
ségre. Többen első előadásuk 
előtt álltak, de akadtak, akik 
már gyakorlott fellépőként, jól 
bevált mûsorszámukkal léptek 
színpadra.

A gála nyitányaként Marosán
né dr. Gáti Gabriella igazgató 
köszöntötte az egybegyûlteket. 

– Ez a pályázat a gyermekek-
ről szól, izgalmas tevékenysé-
geket foglal magában – mondta, 

majd átadta a porondot a diá-
koknak. Az intézmény tanulói 
a legkülönfélébb előadásokkal 
készültek a jeles alkalomra. 
Egyéni, páros, kis-, és nagy-
csoportos produkciókkal káp-
ráztatták el a közönséget. Az 
ünnepi mûsorban próza, tánc, 
ének, illetve zeneszámok váltot-
ták egymást.

A nézők az idei tanév elején 
megalakult társastáncszakkör, 
valamint a drámacsoport elő-
adásaiba is bepillantást nyer-
tek. A gála egy órán keresztül 
nyújtott szórakozási lehetősé-
get a jelenlévők számára. Az 
estet énekes produkció zárta, 
melyben az iskola legifjabb 
tanulói is közremûködtek. 
A bemutatott színes program 
elnyerte a közönség tetszését, 
a mûsorszámokat vastapssal 
jutalmazták.

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola 22 905 300 millió forint 
vissza nem térítendő uniós 
támogatást nyert. A TÁMOP 
3.1.4 pályázat alapvető célja az 
egész életen át tartó tanulás 
megalapozását szolgáló képes-
ségek fejlesztése, mely hozzá-
járul a foglalkoztatási helyzet 
javításához.

A pályázat a kompetencia 
alapú oktatás módszertaná-
nak és eszközeinek széleskörû 
elterjesztését célozza, a peda-
gógusok módszertani kultúrá-
jának korszerûsítését, a tanulók 
képességeinek és kulcskompe-

Egy, a rendőrök által üldözőbe 
vett Opel alaposan megrongál-
ta Parkvárosban, a Kalotaszegi 
és a Temesvári utca sarkán 
lévő, az érdi önkormányzat 
által nemrég átadott, elkerített 
játszóteret. A megengedett 
sebességet nem kis mértékben 
túllépő gépkocsi egyszerûen 
átszakította a drótkerítést, neki-
csapódott a téren belül elhelye-
zett fapadnak, majd a játszótér 
másik oldalán újra kiszakította 
a kerítést, és továbbhajtott. 

Szuszánné Erdélyi Tímea, az 
Érdi Rendőrkapitányság helyet-
tes sajtóreferense lapunknak 
elmondta, az Opel Vectra típu-
sú személygépkocsit április 
12-én, este tíz óra körül vet-
ték üldözőbe a járőrök, akik 
a Lőcsei úton forgalom ellen-
őrzést tartottak. Az említett 
gépjármû vezetője a rendőr 
karjelzését észlelve ahelyett, 
hogy megállt volna, gázt adott, 
és elszáguldott mellette. A járőr 
is beugrott a rendőrautóba, 
és üldözőbe vette a Tölcsvári 
utca felé száguldó gépkocsit, 
amely a sarokra érve balra pró-
bált kanyarodni, de a sofőr 
elveszítette uralmát a jármû 
felett, az egyik ház kerítésének 
ütközött, majd tovább hajtva, 
a közeli játszótérhez érkezve 
egyszerûen áttörte a kerítést 

és behajtott. Száguldás köz-
ben feldöntötte a fapadot, és a 
tér másik oldali drótkerítését 
is megrongálva, a játszóteret 
elhagyva a Tátra utca felé tar-
tott, és menet közben egy ott 
parkoló gépkocsiba is beleüt-
között. Ezután az üldözött gép-
kocsi vezetője kiugrott a még 
mozgó jármûből, és eltûnt a 
bokrok között. Személyi sérü-
lés szerencsére nem történt, 
de az utolért autóban a rendőr-
járőr egy nőt talált, aki a rend-
őrségi kihallgatáson elmondta, 
azért ijedtek meg a forgalmi 
ellenőrzéstől, mert nem sokkal 
előtte megpróbáltak betörni 
egy családi házba. Az ellen-
őrzést végrehajtó rendőröket 
meglátva azt hitték, őket kere-
sik az egyenruhások. Nem 
sokkal később a gépkocsiból 
kiugró férfit is elfogták, így 
rendőrkézre került a játszótér-
ben jelentős kárt okozó gépko-
csi vezetője is. 

Az ÉKFI munkatársai 13-án, 
kedden megjavították a szét-
esett padot, és mindkét olda-
lon ideiglenesen kijavították, 
azaz felállították a játszótér 
kerítését is, így a környékbeli 
apróságoknak a rongálás miatt 
sem kell nélkülözniük megszo-
kott játszóhelyüket. 
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Ünnepi gálaest a Gárdonyiban

Képességfejlesztés, EU-támogatással
„A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, 
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában” elnevezésû 
projekt keretében gálát rendeztek a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában. Az ünnepségen az intézmény 
tanulói léptek színpadra.

tenciáinak egyénre szabott fej-
lesztését, megerősítését.

A hetedik évfolyamon tan-
tárgytömbösített oktatás folyik. 
A három hetet meghaladó 
Gárdonyi projekt, valamint 
az egyhetes témahét – amely 
a mozgás-egészség-környezet 
jegyében májusban kerül meg-
rendezésre – az iskola valameny-

nyi tanulóját érinti. A szülők 
értekezlet keretében kaptak 
tájékoztatást a pályázat tartalmi 
elemeiről. A csaknem 23 mil-
lió forintos projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.

 Kovács Renáta

A legnagyobb siker a csoportos produkciókat kísérte
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A meséket ezúttal a kicsik mondták

Opellel a játszótéren

Nekünk legfontosabb szomszé-
dunk Oroszország, ezért soha 
nem beszélhetünk és írhatunk 
róla eleget – fogalmazott dr. 
Mayer Rita miniszteri fõtanácsos, 
a moszkvai Magyar Kulturális 
Intézet volt igazgatója a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban meg-
tartott könyvbemutatón, ame-
lyen N. Goller Ágota: Moszkváról 
– Távol Moszkvától címû kötetét 
ajánlotta az olvasók figyelmébe. 

Az egykori Szovjetunióról 
(akkor még az volt) szóló könyv 
szerzõje valójában Németh László 
történész felesége, aki diploma-
ta férje mellett a hatvanas évek 
végétõl, a hetvenes-nyolcvanas 
években – elõbb Hruscsov majd 
Brezsnyev hatalma idejében – élt 
Moszkvában, és ezen esztendõk 
tapasztalatait, élményeit vetet-
te papírra. Dr. Mayer Rita sze-
rint a kötet egyaránt sorolható 
a dokumentum és a szépiroda-
lom kategóriájába, hiszen írója 
rendkívül nyitott, mindent lát és 

megfigyel, így elsõsorban a megis-
merés hajtja, nem a túlzott kritika, 
de az elõítéletekkel sem törõdik. 
Ilyen módon kellene nekünk 
Oroszországgal többet foglalkoz-
ni – tette hozzá a minisztériu-
mi fõtanácsos asszony. N. Goller 
Ágota példát állít arról, hogyan 
lehetséges egy idegen országot iga-
zán megismerni. Az olvasmány-
élményeket mindenképpen élõ, 
reális élményekkel kell kibõvíteni, 
nyitottan és toleránsan élve az 
ottani emberek hétköznapjait. 
N. Goller Ágota irodalmi orosz 
nyelvtudással került Moszkvába, 
és természetesen voltak elvárá-
sai, bizonyos fokú politikai elfo-
gultsággal indult útnak, ám ott a 
„rózsaszínûre” festett kép helyett 
a rideg szovjet valóság várta. 
Gyorsan kiderült, hogy egy kép-
mutató, hazug társadalom veszi 
körül – errõl írta meg benyomásait 
érzelmek nélkül, tárgyilagosan. 

A kötet gondolkodásra tanít, 
arra, hogyan kell a tények 

mögött a lényeget meglátni. A 
Moszkvában töltött hétköznapok 
alatt – még diplomatafeleségként 
is – olyan súlyos társadalmi prob-
lémákkal szembesült, amelyekrõl 
sem írni, sem beszélni nem volt 
szabad akkoriban, és még hosszú 
évtizedekig, ám azok elõl, akik 
benne élték a hétköznapjaikat, 
nem lehetett elrejteni.  

Szükségünk van ilyen és ehhez 
hasonló könyvekre, amelyek az 
egyik legfontosabb szomszé-
dunk, Oroszország múltját és 
jelenét tárgyilagosan, elfogultság 
és elõítéletek nélkül mutatják be, 
hiszen a két ország kapcsolatai 
régtõl léteznek, és a szovjet meg-
szállás éveit leszámítva, kedvezõbb 
viszonyt is ápolt egymással a 
két nemzet. Oroszország, ezen 
belül Moszkva, és a közelmúlt-
ban történtek megismerésében 
mindenképpen segítséget kínál N. 
Goller Ágota: Moszkváról – távol 
Moszkvától címû, õszinte kötete. 

 Bálint Edit

Egy õszinte könyv a Szovjetunióról


