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Az óvodapedagógusok mun‑
kaközössége tizenhárom évvel 
ezelőtt tartotta meg első szak‑
mai programsorozatát, és a 
sikerén felbuzdulva azóta min‑
den március elsején megnyitják 
ezt az egy hónapon keresztül 
tartó rendezvényt, amelyben 
sokszínû ismeretek szerzésére 
és sokoldalú tapasztalatcserére 
van lehetőségük a kicsik nevelő‑
inek. Az egész márciusban folyó 
rendezvénynek főként a mentál‑
higiéné az egyik kulcsfontosságú 
témája, amire – érzik ezt peda‑
gógusok és szülők is egyaránt 
– egyre nagyobb szükség van, 
mert az agresszió, a nehezen 
kezelhető, fölényes viselkedés 
már az óvodában kezelésre szo‑

rul. Báránynak vagy inkább far‑
kasnak neveljük‑e a gyermeket? 
– teszi fel magának a kérdést a 
legtöbb szülő. Természetesen 
egyiknek sem, hanem minde‑
nekelőtt embernek neveljünk 
– adta meg a kategorikus választ 
dr. Karcag Judit pszichológus, 
aki Agresszió otthon és az óvo‑
dában címmel tartotta meg az 
Óvodai Szakmai Napok nyitó 
előadását a Tündérkert tagóvo‑
dában.

A ma már az ELTE‑n oktató, 
korábban gyakorló óvodapeda‑
gógus azzal kezdte, hogy az 
agressziónak tulajdonképpen az 
ember fennmaradásában is fon‑
tos szerepe volt, hiszen szükség 
volt rá az eledel megszerzésé‑

hez, vagy a család megvédé‑
sekor is. A magáért helytálló, 
győzni akaró ember agresszív, 
míg az agressziót elszenvedő az 
áldozat. Az agressziónak filo‑
genetikai és kémiai alapja van, 
ezért az agresszivitást pusztán 
neveléssel sem fokozni, sem 
visszavenni nem lehet. Az óvo‑
dában az agresszív gyermek 
rúg, harap, verekszik. Sajnos, 
a felnőttek világában is főként 
az agresszívabb emberek a sike‑
resebbek és az elfogadottabbak 
is. Akinek nem sikerül mások 
rovására elérni a célját, alul‑
marad. Sok gyermek otthon is 
ezt a mintát látja, tapasztalja, 
meg a televízióban is ezt látja 
a filmekben, játékokban. A düh 
mögött azonban más érzések 
is megbújhatnak: félelem, szé‑
gyen, tehetetlenség és szána‑
lom. Éppen ezért fontos, hogy 
kiderüljön, mi van az agresszió 
mögött, mi az igazi oka, mi a 
baj gyökere. 

Dr. Karcag Judit szerint az 
első és a legfontosabb dolog, 
hogy otthon és az óvodában is 
legyenek határozott, értelmes 
szabályok. Olyan szabályokra 
van szükség, amelyekre a gyer‑
mek vevő, és amit tud követni. 
Ezeket a szabályokat le kell fek‑
tetni, és elmondani: ez és ez a 
szabály, nem harapunk, nem 
vesszük el erőszakkal a másik‑
tól a játékot, nem verekszünk és 

így tovább. Ha az agresszivitás 
mögött félelem van, olyan fel‑
adatokkal kell megbízni a szo‑
rongó gyermeket, hogy lekösse 
a figyelmét a feladat, és egyszer‑
re fontosnak, hasznosnak érez‑
ze magát. Az előadó hangsú‑
lyozta, nem csak az óvodában, 
hanem otthon is szükség van 
feladatokra, amelyeket számon 
kell kérnünk. Ha nincsenek fel‑
adatai, elhagyatva érzi magát 
a gyermek, nem tapasztal biz‑
tonságot. A legjobb, ha közösen 
állítjuk fel a szabályokat, de 
elengedhetetlen a következetes‑
ség és a mintaadás. Ne feled‑
jük: se báránynak, se farkasnak, 
hanem embernek kell felnőnie 
csemeténkből! 

A legrosszabb, amikor nem 
a szülő a főnök a családban, 
hanem fordítva van, a gyermek 
irányítja a szülőt. Az ilyen cse‑
mete elbizonytalanodik és meg‑
rendül, nem érez védelmet a 
felnőtt részéről. Holott a felnőtt 
a felelős érte, és ha a szabá‑
lyokat lefektetjük, követeljük 
meg azok szigorú betartását is! 
Ha a gyermek átlépi a határt 
figyelmeztessük és legyen 
következménye, büntetése 
amiatt, hogy megszegte a sza‑
bályt. A gyermekkori agresszi‑
óra megoldást jelenthetnek az 
elmondottak. 

Az érdekes és tanulságos elő‑
adást követően még csaknem 
húsz óvodai foglalkozás, bemu‑
tató, beszámoló, szaktanács‑
adás, valamint vidám vetélkedő, 
szakmai eszmecsere várt és vár 
az érdi óvodapedagógusokra a 
hónap végéig. Ahogyan a koráb‑
bi években, az idén is megláto‑
gatják egymás intézményét, s 
ahol vendégül látják őket, nem 
csak régi ismerősként térnek 
be, hanem új ismeretek szerzé‑
séért érkeznek. 

Összetartás és elhivatottság 
sugárzik a tizenhárom éve meg‑
rendezésre kerülő rendezvény‑
sorozat valamennyi program‑
jából. Az egész március arra 
a szakmai tapasztalatcserére 
épül, amelyből nem maradhat 
ki a környezet szeretetére és 
védelmére való ösztönzés, a 
hagyományápolás, a kézügyes‑
ség gyakorlása, valamint a 
pszichológiai tudás fejlesztése 
és az apró, mindenkit érintő 
gyakorlati kérdések. Érdemes 
tehát élvezni a programokkal 
jelentkező óvodák kedves ven‑
dégszeretetét. Mint a Pitypang 
csoport kedves vendégei – és 
természetesen az óvodapedagó‑
gusok nem csak hoznak maguk‑
kal valamit, hanem visznek is: 
új ismereteket és gyakorlati 
tapasztalatokat.

 Bálint Edit

Érdi Óvodai Szakmai Napok, tizenharmadszor

Egymástól tanuló pedagógusok
Idén a Felsõ utcai Tündérkert tagóvoda adott otthont az immár tizenharmadik Érdi 
Óvodai Szakmai Napok megnyitó rendezvényének, amelyen a Pitypang csoport 
kedves, Vendégváró címû jelenete jelképesen utalt az óvodapedagógusok sokéves 
rendezvényének lényegére. Arra, hogy a város óvónõi is vendégségbe hívják egy-
mást saját intézményeikbe, ahol elsõsorban szakmai tapasztalataikkal, saját, jól 
bevált nevelési módszereikkel „kínálják” meg az érkezõket, hogy így feltöltõdve 
még eredményesebbek legyenek hivatásukban. 

A többi képen a Pitypang csoport Vendéglátás címû jelenete
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Tájékoztató
Tisztelt Érdi Lakosok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város Szent Ilona telep Sas u.–Szajkó u. 
– 7. sz. főút elkerülő szakasza által határolt területére vonatkozóan a 31/2010. (VII. 20.) 
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat, valamint a Szabályozási 
Terv módosítását készítjük elő. 

A településrendezési tervek módosítását az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. § szerinti eljárásban egyeztetjük, mely 
szerint a felhívás mellékleteként már a módosítás tervei is megtekinthetők. 

Az Étv. 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett lakosság, szervezetek, érdek-
képviseleti szervek a módosítással kapcsolatban 15 munkanapon belül tehetik meg 
észrevételeiket.

A tervdokumentáció a Polgárok Háza földszinti ügyfélszolgálati helyiségében, és a 
Főépítészi Csoportban (Alsó u. 3. Polgárok Háza, I. emelet 114. szoba) is megtekinthető.

Interneten a dokumentáció megtalálható a következő helyen:  http://www.erd.
hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat a településrendezési eszközök módosítása címszó 
alatt.

Érd, 2011. március 21.
Tisztelettel:� Ágó�Mátyás,�főépítész�

Tájékoztató zöldhulladékgyűjtésről
Az Érd-Kom Kft. – Érd Megyei Jogú Város rendelete alapján – a tavaszi zöldhulladékgyűj-
tést az alábbi módon szervezi meg.

Érd Város közigazgatási területét a korábbi gyakorlatnak megfelelően két részre osztja, 
és az egyes részeken a zöldhulladékgyűjtést az alábbi időpontban végzi:

I.�� a�Tárnoki�út�és�a�Tárnoki�út�alatt�lévő�területeken�a�gyűjtés�időpontja�� április�9.�
II.� a�Tárnoki�út�feletti�területeken:� �április�16.

Kérjük a lakosokat, hogy az elszállításra szánt hulladékot, gally, nyesedék esetében 
egyméteres nagyságú kötegekben, míg az egyéb zöldhulladékot bezsákolva reggel  7 
órára helyezzék ki az ingatlanuk elé. 

Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen a szóródás megakadá-
lyozása mellett, hogy az a jármű- és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöld területet 
és a növényzetet ne károsítsa, valamint ne járjon baleset és károkozás veszélyének 
előidézésével.

A sikeres zöldhulladékgyűjtés érdekében kérjük, a lakosság együttműködését, mert 
minden utcában csak egy alkalommal gyűjtenek az autóink.

Együtt működésüket előre is köszönjük!
 Érd-Kom�Kft.

Felhívás – Óvodai beíratás
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az Önkormányzat által fenntar-
tott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg: 

2011. április 5. (kedd):  8–13 óráig
2011. április 6. (szerda):  10–18 óráig
2011. április 7. (csütörtök): 13–18 óráig.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek har-

madik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben 
folyamatosan történik.”

A törvény 24. §-a szerint: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának (2) 

bekezdésében meghatározottak szerinti – kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés 
a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 
keretében folyik.  Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a települé-
sen... lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is.     A gyermek – ha e törvény másképp nem rendel-
kezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyerme-
ket kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés kötelezettsége alól.  

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
•   A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
•   A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
•   Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Oktatási�és�Művelődési�Bizottság


