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Március 28-án a Polgárok Háza 
dísztermében tartották az 
UNESCO által Liszt-évnek minő-
sített 2011-es esztendő egyik 
kiemelt eseménysorozatának 
sajtótájékoztatóját. A Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
által életre hívott és a kultúrát 
pártoló Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának támogatásával 
vette kezdetét az Országos Liszt 
Ferenc Mûveltségi Vetélkedő, 
ami illeszkedik a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium törek-
véseibe is. Ezt jól mutatja, hogy 
dr. Hoffmann Rózsa oktatásért 
felelős államtitkár már 2010 
decemberében körlevélben for-
dult a megyei jogú városokhoz. 
A cél, hogy az általános iskolai 
korosztály játékos formában, de 
ebben a kulturális fejlődésben is 
fontos életkorban járva megért-
se és értékelje a világhírû zene-
szerző zseni mûvészi értékeit 
és magyarságát, amihez egész 
életében tartotta magát. 

A 10–15 évesek számára meg-
hirdetett vetélkedőn a megyei 
jogú városokban, illetve a fővá-
ros XI. kerületében mûködő 
iskolákból verbuválódtak össze 
ötfős csapatok, intézményen-
ként akár több is, akik elő-
ször az alapjátékban tesznek 

tanúbizonyságot felkészültsé-
gükről. A játékosok egy előre 
elkészített, a felkészülés alap-
ját képező szöveget kapnak, 
ami alapján az elbírálásuk tör-
ténik. Az anyagot Varga Károly 
nyugalmazott főiskolai vezető 
tanár állította össze. Érdről a 
Bolyai János Általános Iskola, 
a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola, a Széchenyi 
István Általános Iskola, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
és a Teleki Sámuel Általános 
Iskola diákjai jelentkeztek. 
A következő forduló a városi 
elődöntő, ahol a helyi isko-
lák legeredményesebb csapa-
tai mérik össze erejüket, hogy 
továbbjussanak először az 
országos területi kisdöntőbe, 
majd az országos nagydöntőbe, 
ami mindkét esetben Érden lesz 
megrendezve, „nagykövete” 
pedig Kocsis Zoltán és Lantos 
István tanítványa, Oravecz 
György zongoramûvész lesz. 
A szeptember 17-én tartandó 
finálé illeszkedni fog a hagyo-
mányos Érdi Napok program-
sorozatába is. 

A tudáspróbára végül 20 város 
120 iskolájának 222 csapata 
nevezett. Ez összességében azt 
jelenti, hogy 1110 diák méretteti 

meg magát csapatával, azonban 
ennél is többet számíthat, ha 
a gyerekek kortársaiknak is jó 
példával szolgálnak, felkeltik az 
érdeklődést Liszt Ferenc gazdag 
élete iránt.

A sajtótájékoztatón Varga 
Zoltán, a NEFMI közoktatás-fej-
lesztési főosztályának vezetője, 
dr. Kupper András, Újbuda alpol-
gármestere, egyben a verseny 
fővédnöke, T. Mészáros András, 
Érd megyei jogú város polgár-
mestere és a verseny védnöke, 
Maitz Ferenc, a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola igazga-
tója, dr. Batta András, a Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
rektora, Ember Csaba, a Magyar 
Zeneiskolák és Mûvészeti 
Iskolák Szövetségének elnöke, 
Körmendy Zsolt, a Mûvészetek 
Palotája családi és ifjúsági prog-
ramjainak szerkesztője és Rápli 
Györgyi, a Magyar Zeneiskolák 
és Mûvészeti Iskolák Szövetsé-
gének elnökhelyettese, a ver-
seny szakmai koordinátora is 
megjelent. Ünnepi szavaikban 
mindannyian hangsúlyozták a 
verseny országos jelentőségét, 
kiemelten a résztvevők, a fiatal, 
felnövekvő generáció számára.

T. Mészáros András külön 
köszönetet mondott Maitz 
Ferencnek és Rápli Györgyinek, 
a verseny ötletgazdáinak. 

– A város szeretné megmu-
tatni magát, jó értékek felmu-
tatásával minősíteni önmagát. 
A legfontosabb pedig inspirálni 
a gyermekeket, hogy minél job-
ban teljesítsenek – fogalmazott 
a polgármester.

Maitz Ferenc, a rendező 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola igazgatója bemutatta az 
intézményt, fejlődését, zenei 
kötődéseit. Dr. Batta András, 
az 1875-ben éppen Liszt Ferenc 
alapította Zeneakadémia, a 
mára már róla elnevezett egye-
tem rektora pedig arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a zene-
szerző kulturális öröksége és 
mûveltsége új távlatokat nyit-
hat meg a fiatal korosztály 
számára. A legjobb verseny-
zők a Mûvészetek Palotájában 
megrendezett Liszt! Minden 
tekintetben programsorozat 
októberi hangversenyeire láto-
gathatnak el felkészítő tanáraik 
kíséretében.

A bicentenáriumi évforduló-
ból tehát Érd városa is komo-
lyan kiveszi a részét. Nagy 
büszkeség, hogy az egyik leg-
nagyobb hatású magyar zenei 
géniusz neve összekapcsolódik 
a városéval. Emellett örömteli, 
izgalmas felkészülést és szép 
eredményeket kívánhatunk az 
érdi iskolákból nevezett csapa-
toknak.

 Szarka András

Országos vetélkedõ Liszt Ferencre emlékezve

A zsenialitás kötelez! 

Felhívás
Felhívjuk az óvodás és a leendő óvo-
dás gyermekek szüleinek figyelmét, 
hogy az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat felmérést végez a Felső 
u. 51. sz. és a Béke tér 1. sz. alatti 
óvodákban. Az igényfelmérés célja a 
német nyelvű foglalkozások beindítá-
sára irányul.

Az igénylőlap kitölthető a fent meg-
jelölt intézményekben folyamatosan, 
illetve a beíratáskor.
Segítségüket köszönjük: 

Érdi Német  
Nemzetiségi Önkormányzat 

Felhívás bölcsődei ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2011. március 1. (kedd) napjától 2011. április 15. (péntek) napjáig
mindennap 9–12 óra között

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) 
bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 13/2000. (III. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ának (10) bekezdése szabályozza 
az ellátás igénybevételének módját:
„(10) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától tör-
ténő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév 
március 1. napjától április 15. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről 
legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az 
intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”
Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
•  Születési anyakönyvi kivonat •  Lakcímbejelentő •  Munkáltatói igazolás
•  Jövedelemigazolás 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzője 

Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2011. április 13. (szerda)  12.00–18.00
2011. április 14. (csütörtök) 8.00–18.00
2011. április 15. (péntek) 8.00–13.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint a Magyar Köztársaságban 
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben 
a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 
31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek 
megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. 
napjáig tölti be. 
Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről 
•  az óvoda véleménye alapján  • a nevelési tanácsadó véleménye alapján  • szakértői 

vélemény alapján
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
•  Az eredeti óvodai (szakértői) vélemény •  A gyermek születési anyakönyvi kivonata
•  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Oktatási és művelődési bizottság

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 településen... 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 rendelke-
zik – 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

információk


