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Immár tizennegyedik alkalom-
mal rendezik meg Érd óvodái 
azokat a szakmai rendezvénye-
ket, amelyeken nemcsak egy-
más munkáját, ötleteit ismerhe-
tik meg az óvónők, de meghí-
vott előadók segítségével olyan 

ismeretekkel lehetnek gazda-
gabbak, amelyet beépíthetnek 
pedagógiai munkájukba. A XIV. 
Érdi Óvodai Szakmai Napokat 
idén március 2. és 30. között 
rendezik a városi óvodákban, és 
a rendezvénysorozat – immár 

hagyományosan – az óvónők 
játékos vetélkedőjével zárul 
majd.

Mint Segesdi János alpolgár-
mester múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján elmondta, nagyon 
fontos, hogy a gyermekek neve-
lése városszerte egységes, jól 
kialakított szakmai program 
keretében történjen. 

– Emellett az is nagyon fontos, 
hogy az együtt munkálkodás, 
az átjárhatóság minél inkább 
kiteljesedjen a város óvodáiban. 
Ezt szolgálják a szakmai napok 

programjai – hangsúlyozta az 
alpolgármester, hozzátéve: idén 
– első alkalommal – megren-
dezik az iskolai szakmai napo-
kat is, a Kós Károly Szakképző 
Iskola kezdeményezésével. 
A programsorozat március 19-
én kezdődik, és azt célozza, 
hogy a pedagógusok, az álta-
lános és középiskolai tanárok 
egymásra épülő munkáját úgy 
hangolják össze, hogy a gyere-
kek azt a fajta változást, ami az 
egyik tanintézményből a másik-
ba történő átlépéskor lezajlik, a 

lehető legkisebb konfliktussal 
éljék meg. 

Segesdi János beszélt a tavaly 
őszi csatornázási munkálatok 
által érintett utcák helyreállítá-
sáról is. Mint mondta: a kivitele-
zők az eredeti állapotot állítják 
vissza, járhatóvá téve az utakat 
– azt azonban senki se várja, 
hogy a földútból autópálya 
minőségû úttestet varázsolnak. 
A végleges helyreállításra csak a 
csatornázást követő négy hónap 
múltán kerülhet sor, a megboly-
gatott talaj természetes süllye-
dése miatt.

Kérdésünkre, hogy lesz-e 
tavasszal zöldjárat, illetve lom-
talanítás, Segesdi János igennel 
válaszolt.

– A pontos időpontokat még 
nem tudjuk közölni, mivel az 
egyeztetések még zajlanak az 
önkormányzat és az Érd-Kom 
Kft. között. Reméljük, miha-
marabb elkészül az ütemezés, 
amit mindenki számára elérhe-
tővé teszünk majd – mondta az 
alpolgármester, aki a sajtótájé-
koztató végén a márciusi városi 
programokra invitálta az érdi-

eket, mindenekelőtt a március 
15-i ünnepségre, illetve a már-
cius 31-i jótékonysági koncert-
re, amelyen a Mona Lisa és a 
Grácia együttes lép fel. A jegyek 
ötezer és tízezer forintos áron 
vásárolhatók meg a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban; 
a rendezvény teljes bevételét az 
ófalusi artézi kút (és környeze-
te) felújítására fordítják.

– A Lukin László Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény 
március 19-én 10 órától rendezi 
meg a IV. Országos Harmonika-
verseny területi válogatóját, a 
kamarateremben. Mint ismere-
tes, az érdi harmonikások az 
elmúlt időszakban igencsak 
szép sikereket értek el. A Lukin 
László iskolában nemcsak 
velük, hanem a más hangsze-
reken tanuló fiatalokkal is értő 
kezek foglalkoznak, magas 
színvonalon. Az ide járók olyan 
alapképzést kapnak, amellyel 
nemcsak Érd városának, hanem 
a zenekedvelőknek is nagyon 
sok örömet szerezhetnek a 
későbbiekben – zárta szavait az 
alpolgármester.  Ádám Katalin

Szakmai napok Érd gyermekintézményeiben

Idén tavasszal is lesz a városban 
zöldjárat és lomtalanítás
Már készül az ütemezése az idei, tavaszi zöldjáratnak 
és lomtalanításnak – tudtuk meg a múlt szerdai sajtó-
tájékoztatón. Segesdi János alpolgármester beszámolt 
még két pedagógiai szakmai rendezvénysorozatról, 
illetve a márciusban zajló városi rendezvényekrõl is.

A már csatornázott utcákat járhatóvá teszik, de a végleges helyreállításra 
– a talaj süllyedése miatt – csak négy hónap múltán kerülhet sor
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