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Rendhagyó irodalomórák a város iskoláiban

Esélyegyenlõségi program Kossuth-díjasok Érden

A programban részt vevõ pedagógusok a projektindító rendezvényen
berben indult, és huszonkét
hónapig tart majd. Érinti az
érdi iskolákat, óvodákat és a
védõnõi szolgálatot is. Több
elõzetes tájékoztató értekezlet,
tanácskozás után november 30án, hétfõn tartották a projektnyitó rendezvényt a Polgárok

A szerzô felvételei

Érd városa csaknem 92 millió
forintot nyert a halmozottan
hátrányos helyzetû és a sajátos nevelési igényû gyermekek
fejlesztésére, integrációjára a
TÁMOP- 3.3.2-08/1-2008-0007
pályázaton. Az Egyenlõ eséllyel
Érden elnevezésû projekt októ-

T. Mészáros András polgármester és Fáykissné Marillai Zsuzsanna, a
humánpolitikai iroda vezetõje a tájékoztatón

Háza közgyûlési termében, ahol
az érintett intézmények vezetõi,
illetve a programban részt
vevõ pedagógusok, óvónõk és
védõnõk kaptak részletes tájékoztatást a pályázat részleteirõl,
céljairól, illetve több elõadást is
meghallgathattak a felzárkóztatás témájában.
T. Mészáros András polgármester köszöntõjében hangsúlyozta: a pályázat célja, hogy az
óvodától az érettségiig segítse a
rászoruló gyermekek beilleszkedését, fejlõdését, és a sikertelenség, a deviancia visszaszoruljon
az iskolákban.
– Az elérhetõ eredmények
nehezen mérhetõk, nem forintosíthatók, de rendkívül fontosak. Reméljük, 2011 júliusában
elmondhatjuk: Érden a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek sokkal több lehetõséggel
tudnak élni, mint e projekt
beindítása elõtt – mondta a polgármester. 
Á. K.

Idén decembertõl 2010 májusáig
tart a Kossuth-díjasok Érden
elnevezésû eseménysorozat.
A város általános és középiskoláinak diákjai rendhagyó irodalomórák keretében találkozhatnak a kortárs magyar irodalom
nagy alakjaival.
Neves Kossuth-díjas alkotók
látogatnak el városunkba 2009
decemberétõl 2010 májusáig.
A csaknem fél év alatt minden
alkalommal más-más oktatási
intézményben tartanak rendhagyó irodalomórát.
A diákok a rendezvénynek
köszönhetõen jobban megismerkedhetnek a kortárs magyar
irodalommal – ez kiemelten
nagy lehetõség a drámatagozatosok számára. Az órák interaktívak, párbeszéd jellegûek lesznek. Az elõadást megelõzõen
a tanulók megismerkednek az
aktuális elõadó mûveivel, hogy
kérdéseiket tájékozottan tehessék fel munkásságával kapcsolatban.
A Kossuth-díjasok
Érden
elnevezésû
eseménysorozat – csakúgy, mint a költészet napja és a magyar kultúra

Az elsõ rendhagyó irodalomórát Szakonyi Károly író, drámaíró tartja
napja rendezvényei – az írószövetség és Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzata együtt
mûködésének köszönhetõen
jön létre. Az országban egyedülállóan jövõ májusig havonta
2-2 elõadást hallgathatnak meg
az általános, illetve középiskolai diákok. A szereplõket és a
pontos idõpontokat aktuálisan
egyeztetik a jelöltekkel.
Az eseménysorozat december 7-én, hétfõn a Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban veszi

kezdetét. Az elsõ rendhagyó irodalomórát Szakonyi Károly író,
drámaíró, a Digitális Irodalmi
Akadémia alapító tagja tartja
majd.
A város szívügyének tekinti
a kulturális értékközvetítést.
Ezzel a rendezvénysorozattal a fiatalok irodalom iránti
érdeklõdését, tájékozottságát
szeretné növelni. Az elõadások
bárki számára szabadon, ingyenesen látogathatók.

Kovács Renáta

Vasmászóka helyett favár
Nyáron az ablakokat cserélték és
a fûtésrendszert korszerûsítették
a Kisfenyves Óvodában, most az
ovi kertje is megújul: a vasmászókák helyére uniós szabvány
szerinti, kéttornyos favár kerül,
beton- és homokalj helyett
gumitégla-borítást kap az udvar
egy része, és a bejárati járdát is
újrabetonozzák.

Az átalakítást részben az
óvoda alapítványának számláján összegyûlt 1,1 millió forintból fedezik, míg Segesdi János
alpolgármester választókerületi
keretébõl 600 ezer forintot fordítanak e célra.
– Idén ez az ötödik játszótér,
amit az ÉKFI telepít: a Fácán
közi és a László téri óvoda is

kapott új játékokat, kialakítottuk a Kalotaszegi úti játszóteret, az érdligeti parkban
pedig felújítottuk és bõvítettük
a már meglévõ, megrongált
játékokat – mondta lapunknak Kluták József László, az
ÉKFI vezetõje, hozzátéve: a
közeljövõben felújítják a lakótelepi játszóteret is. 
Á. K.

