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Segesdi János alpolgármester 
üdvözölte a megjelenteket, 
emlékeztetve a gimnázium 
ötven évvel ezelőtti megnyi-
tására. Reményét fejezte ki, 
hogy az új laboratórium által 
teremtett lehetőséget minél 
több oktatási intézmény diák-
sága kiaknázza, majd a meg-
szerzett tudást a felsőoktatási 
intézményekben hasznosít-
ják.

A projektet Mile Orsolya 
projektmenedzser mutatta be 
részletesen. A laboratórium a 
gimnázium második emele-
ti épületszárnyában létesült, 
csaknem háromszáz négyzet-
méteren, a 21. század okta-
tási követelményeinek meg-
felelően, körülbelül 46 millió 
forintból. Egyszerre kétszer 
húsz fő fogadására alkalmas. 
Két, egymástól tolófallal elvá-
lasztható helyiségből, a hoz-
zájuk tartozó előkészítőkből, 
valamint egyéb helyiségek-
ből (vegyszerraktár, veszé-
lyeshulladék-tároló stb.) áll. 
A partneriskolákból érkező 
tanulók részére negyven fő 
fogadására fogadótér is épült.

A laboratóriumba korszerû 
labortechnológiai búto-
rok, valamint hagyományos 
demonstrációs és új, inter-
aktív szemléltetőeszközök 
beszerzése ezután történik. 
A projekt részét képezi labo-
ránsok és szaktanárok képzé-

se, tananyagok kidolgozása és 
laborgyakorlatok szervezése 
nyolc érdi, egy sóskúti és egy 
diósdi közoktatási intézmény 
bevonásával.

Mile Orsolya elmondta, hogy 
az érdihez hasonló mértékû 
fejlesztés elképzelhetetlen 
mindegyik oktatási intéz-
ményben, a megújuló labora-
tórium tizenegy oktatási intéz-
mény oktató-nevelő munkáját 
segíti majd. A labor nagymér-
tékben hozzájárulhat az érdi 
és Érd környéki gyermekek 
természettudományos érdek-
lődésének kielégítéséhez, és a 
tanárok szakmódszertani fel-
készüléséhez, a természettu-
dományos képzéseket indító 
felsőoktatási intézményekbe 
pályázók számának növelésé-
hez. A diákok a laboratóriu-
mot várhatóan a jövő év elején 
vehetik birtokba.

A rendezvényen jelen 
lévő Csóli Csaba, az Érdi 
Ipartestület ügyvezetője az 
iránt érdeklődött: van-e lehe-
tőség arra, hogy az érdi épí-
tőipari vállalkozók bekapcso-
lódhassanak a kivitelezési 
munkákba? Válaszában Mile 
Orsolya elmondta: egyelőre 
nincs szükség építőipari tevé-
kenységre, ám a későbbiek 
során előfordulhatnak olyan 
feladatok, amelyeket helyi vál-
lalkozók végezhetnek el.
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A természettudományos közoktatás fejlesztése

Használati engedélyt kapott  

a laboratórium
A természettudományos közoktatás megújítása az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával címû 
pályázat jelentõs mérföldkõhöz érkezett szeptember 
27-én. Aznap kapta meg Érd önkormányzata az új ter-
mészettudományos laboratórium jogerõs használatba-
vételi engedélyét (lásd lapunk 2011. július 7-i számát). 
Az eseményrõl szeptember 30-án a Polgárok Házában 
tartottak tájékoztatót az önkormányzat képviselõi.

Segesdi János alpolgármester reményét fejezte ki, hogy az új laborató-
rium által teremtett lehetõséget minél több oktatási intézmény diáksága 
fogja kihasználni
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Mile Orsolya projektmenedzser beszélt a részletekrõl

Felhívás
Az Érdi Szakorvosi Rende-
lőintézet gyakorlattal rendel-
kező felnőtt szakápolót keres, 
számítógépes ismerettel. 

Érdeklődni: 
23/365-232/144-es telefo-

non, Bacsóné Szabó Julianna 
intézeti főnővérnél lehet.

Az Érdi Szakorvosi Rendelő-
intézet gyakorlattal rendel-
kező körzeti védőnőt keres, 
számítógépes ismerettel. 

A jogviszony határozott 
időre (2 évre) szól.

Érdeklődni: 
23/365-232/123-as telefo-

non, Stibrányi Mártonné cso-
portvezető védőnőnél lehet.

HIRDETMÉNY

a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján  
Magyarország területén 

a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot  
alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük  

az Önök együttmûködését.

Az adatfelvételre

2011. október 1-je és október 31-e között

a településen található lakásokban, lakott üdülõkben, 
lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelye-
ken kerül sor. A népszámlálás során kérdõívet kell kitöl-
teni a lakóhelyrõl és mindenkirõl, aki ott életvitelszerûen 
él. 

Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdõívet kitöltheti 
önállóan interneten vagy papíron, valamint a számláló-
biztosnak válaszolva. 

Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 
1. és 2011. október 16. között van lehetõség. 

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás 
kötelezõ, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a val-
lásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó 
kérdéseket. A kitöltött kérdõívek adatai csak statisztikai 
célra használhatók. 

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi iga-
zolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, 
hivatalos személynek kell tekinteni õket.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
a fent meghatározott idõszak alatt nem tettek eleget, azok 
2011. november 1. és 8. között jelentkezzenek népszám-
lálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes 
polgármesteri hivatalban.

Az adatszolgáltatói csomagokat a számlálóbiztosok 
2011. szeptember 27.–2011. szeptember 30. között kézbesí-
tik az adatszolgáltatókhoz. Felhívjuk a lakosság figyelmét 
a házszámok, ajtószámok kihelyezésének fontosságára.

Az adatszolgáltatói csomag nem reklám vagy szóró-
anyag, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtat-
ványait tartalmazza.

Települési népszámlálási felelõs,
jegyzõ
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