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Intenzív úszásoktatás indul 
kezdõ gyermekek részére

Június közepétõl július végéig intenzív, heti 5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyermekeik jelent-
kezését 4 éves kortól.
Az úszásoktatás egyhetes ára 5000 Ft (testvérkedvezmény érvényesíthetõ).
Az oktatás idõpontja: hétfõtõl péntekig 16.00–17.00 óra között. 
Helyszíne: Érd, Szent László tér 1., tanuszoda.
Befizetés:
Június 14-én, csütörtökön vagy június 15-én, pénteken 16.00–18.00 óráig az uszodában.
Június 25-tõl hétfõnként 16.00–17.30 óra között az uszodában, Fülöp Henriettnél.

Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon:  
Fülöp Henriett (06/20-2215-502)

Elsõ Érdi Úszó Egylet 

Nyári úszótábor
Kedves Szülõk!
Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk 
június 18-tól heti turnusokban.

Legfontosabb tudnivalók:   
–  mindennap 08.00–16.00 óráig tartjuk foglalkozásain-

kat,
– ebédet és uzsonnát biztosítunk,
– egy tábori nap ára 3500 Ft,
–  testvérkedvezmény érvényesíthetõ (a második gyer-

meknél 3000 Ft/nap),
–  kezdõ gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kor-

tól),
–  kérjük, hozzon orvosi igazolást arról, hogy gyermeke 

egészséges, és részt vehet a  táborozáson.

Részletes programunk:  
–  tábornyitás: gyülekezõ a Gárdonyi Géza Általános 

Iskolánál reggel 7.15-tõl 7.45-ig,
– táborzárás: 16.00 óra, ügyelet 16.30-ig,
– napi 2x60 perces úszás, reggel, illetve délután.

A két úszás között napközben szakemberek irányításával sportfoglalkozások (sorverseny, 
labdajátékok stb.). Ezeken kívül különbözõ színes programok várják a gyermekeket (rajz- és 
kézmûves-foglalkozás, éneklés, mesedélután). Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem.
A foglalkozások helyszínei: érdi tanuszoda (Érd, Szent László tér 1.), Gárdonyi Géza Általános 
Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B). 

Turnusok idõpontjai:  
június 18.–június 22.
június 25.–június 29.
július 2.–július 6.
július 9.–július 13.
július 16.–július 20.
július 23.–július 27.
július 30.–augusztus 3. 

(az utolsó hét csak megfelelõ létszám esetén indul)
 
Jelentkezés: folyamatosan, de legkésõbb az adott turnust megelõzõ héten.
Befizetés: június 14-én, csütörtökön és június 15-én, pénteken 16.00–18.00 óráig az uszodában, 
június 25-tõl pedig minden hétfõn 16.00–17.30 óráig az uszodában, Fülöp Henriettnél.

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
Fülöp Henriett, +36/20-2215-502

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Érd Megyei Jogú Város

gyermeknapi rendezvényére, amelyet a Fidesz Zöld 
Tagozata és a Fidesz Nyugdíjas Tagozata, valamint a 

Vöröskereszt  Érd Területi Szervezete közösen szervez.
IDŐPONT: 

2012. május. 27. délelőtt 10 órától délután 4 óráig. 

HELYSZÍN: 
ÉRD, Alsó. u. 8., az Összefogás Egyesület székháza és a Szepes Gyula 

Művelődési Központ közötti szabad terület.

Programok: 
10.00: Hivatalos megnyitó 
A rendezvényt megnyitja Segesdi János alpolgármester.
Utána: ugrálóvár, arcfestés, vattacukor, popkorn, jégkása, lufi, 
fagyi, gyros, büfé az Érdi Vigadó kitelepülésével.                                   
Minigolf – a Toresz  bútor felajánlásával,
Palacsinta – a Finta Rendezvényház felajánlásával,
Gulyásleves – az Érdi Vöröskereszt készíti.
10.30-tól táncosok lépnek fel:
a Bonton TSE, a Frutti Táncsport Egyesület, a Fashion Dance.
11.00–13.00 között az Érdi Tűzoltóság emelőkosaras autója a 
magasba emeli a kíváncsi gyermekeket.
13.30-tól az Érdi Torna Club bemutatója.
14.00-tól a Hip-Hop Tánc Akadémia S. E. bemutatója.

…és még sok-sok meglepetés!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Aki óvatlanul tévedt be ezen a 
napon a Gárdonyiba, s körül-
nézett az iskola földszinti csar-
nokában, azt hihette, eltévedt. 
Vívó, tollaslabdázó, sportoló 
fiúk és lányok töltötték meg a 
földszintet, ráadásul valamennyi 
diáknak volt egy közös ismerte-
tőjele. Fehér, vörös, kék, zöld, 
sárga és fekete mezben voltak 
mindahányan, attól függően, 
hogy melyik osztályt, melyik 
évfolyamot képviselték.

Az emelet is tartogatott meg-
lepetést, hiszen ahol egyébként, 
„normális” napokon szigorú 
tanár urak és hölgyek magya-
ráznak a katedrán, ott most 
sportolók mutatták be a tudásu-
kat. Az egyik első emeleti osz-
tálytermet például a birkózók 
vették birtokukba, s mutattak 

be szebbnél szebb akciókat a 
szájtáti gyerekeknek.

Az emeletről lenézve olyan 
képet festett az iskola, mint ame-
lyikben sutba vágták a tanköny-
vet, s csupán egyetlen dologra 
figyel mindenki: a sportra, a 
mozgásra.

Az iskola igazgatónője, 
Marosánné Gáti Gabriella már 
az irodájában elmondta, hogy 
van igazság ebben a „sutba 
vágásban”, mert ez a nap, a 
tantervük szerint is, a sport 
jegyében telik el.

– Valóban abban telik el, s 
nem csupán azért, hogy mozog-
janak s egészségesek legye-
nek a gyerekek, hanem azért 
is, mert különleges esemény 
teszi időszerûvé. Mostanában 
még jobban a sport felé fordul 

a figyelem, júliusban kezdő-
dik ugyanis a londoni olimpia. 
S hogy ne csak beszéljünk a 
sportról, az egészséges élet-
módról, elhatároztuk, teszünk 
is azért, hogy az elméletben és 
a gyakorlatban is az olimpia 
töltse ki ezt a napot.

Úgy tûnik, az előbbit is sikerült 
megvalósítani a Gárdonyiban, 
mert az egyik tanteremben elő-
adást és szellemi vetélkedőt ren-
deztek a diákoknak, amelynek 
az volt a célja, hogy eldöntsék: 
ki tud többet a Coubertin báró 
megálmodta olimpiai eszméről 
és játékokról.

Tóth Judit, az Érdi TC főtit-
kára, az iskolai nap egyik szer-
vezője éppen az olimpiai sport-
ágakról és azok felosztásáról 
beszélt a diákoknak, akik közül 
néhányan meglepő jártasságot 
árultak el mind sport-, mind 
olimpiaügyben.

– A legnagyobb meglepetést, 
s megmondom, örömöt is, az a 
fiú szerezte nekem, aki tudta, 
ki Balczó András, hogy melyik 
sportágban szerepelt, és mikor 
nyert olimpiai bajnoki címet. 
Szinte nem akartam elhin-
ni, hogy egy tizenéves gyerek 
ennyire tájékozott egy pontosan 
negyven évvel ezelőtti magyar 
sikerben. A legtöbb diáknál azt 
tapasztaltam, hogy érdeklődés-
sel hallgatták az „olimpiai sze-
mináriumot”, ám amikor vála-
szolniuk kellett, a legtöbbjüknél 
megállt a tudomány… Ezért is 
jó, hogy ez a nap az olimpia 
jegyében telik el, mert az érdek-
lődést látva, azt hiszem, kedvet 
tudunk csinálni ahhoz, hogy ne 
csak ezen a napon foglalkozza-
nak az olimpiával.

Ez nyilvánvalóan így van, 
hiszen az emberiség egyik 
legszebb, legfelemelőbb, leg-
értékesebb játéka (és a jelzők 
folytathatók lehetnének) az 
olimpia. Az ókori játékok után 

Miért sokszínű az öt karika?
Az írásban említést tettünk az olimpiai 
öt karikáról, s annak a színeiről. Érdemes 
ezeket a színeket végiggondolni; vajon 
miért is olyanok, amilyenek? Nos - az 
adott játékok emblémájában meg kell 
jelennie a kontinenseket jelképező 
öt karikának, ami ma már összeforrt 
az olimpia eszméjével. A különböző 
színű karikák az öt kontinens mellett 
a szenvedélyt, a hitet, a győzelmet, a 
munkaerkölcsöt és a sportszerűséget 
szimbolizálják. Emellett a karikák színeit 
(fehér háttéren vörös, kék, zöld, sárga és 
fekete) úgy választották ki, hogy azok 
közül legalább egy minden nemzet zász-
lójában szerepeljen.

Az olimpiáról elméletben és gyakorlatban

Ötszínû sportnap a Gárdonyiban
A diákok nagy örömére iskolai sportnapot rendeztek 
május 18-án a Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnáziumban. Az eseménynek idõszerûséget adott 
a július 17-én kezdõdõ XXX. Nyári Olimpiai Játékok, 
amelynek London lesz a házigazdája. Ezen a napon az 
iskolában egyetlen fõszereplõ volt: a sport. A gyakor-
latban is, az elméletben is ez vette körül a gyerekeket 
e rendhagyó, hasznos napon.

sok-sok évszázaddal nem vélet-
lenül „talált rá” ismét a már 
emlegetett Coubertin báró, s 
hozta létre az emberiség, ahogy 
mondani szokták, négyévente 
legjobban várt 16 napját.

Úgy tûnt, az ötkarikás láz a 
gárdonyis sportnapot megnyitó 
igazgató asszonyt, Marosánné 

Gáti Gabriellát is megfogta, mert 
elmesélte a sydney-i olimpiá-
hoz kapcsolódó élményét, ami 
felejthetetlen volt a számára is.

– Amikor 2000-ben Kovács Ági 
azzal a csodálatos hajrával meg-
nyerte a 200 méteres mellúszás 
aranyérmét, együtt szurkoltunk 
az akkori diákokkal. Mindenki 
számára élmény ez a mai napig, 
ezért is valósítjuk meg most, 
tizenkét évvel később a folyta-
tást. A mi iskolánk, a Gárdonyi 
rendezi a nyáron Érd napközis-
táborát, s ennek az időszakába 
természetesen beleesik a lon-
doni olimpia is. Ha tizenkét éve 

jó kabala volt, hogy a tévé előtt 
szurkoltunk, gondolom, az lesz 
most is. Azokat a versenyszá-
mokat, amelyekben lesz magyar 
induló, megint közösen fogjuk 
végigszurkolni.

Az Érdi Spartacus birkózói 
és az ÉTV-ÉVSE női kézilab-
dázói is tiszteletüket tették a 
Gárdonyi iskola sportnapján, 
jelezve, hogy nekik sem mind-
egy, milyen kép alakul ki róluk 
azokban a fiatal emberekben, 
akik néhány esztendő múlva 
akár az ő helyüket is veszélyez-
tethetik a válogatottban.

 Róth Ferenc
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