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Olvasóink írják

Remélem, nemcsak én fogok 
visszaemlékezni örömmel a 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ által szervezett prog
ramokra, hanem a résztvevők 
többsége is. Keddenként a krea
tív kézműves foglalkozások 
résztvevői mindig alkothat
tak és tanulhattak valami újat. 
Péntekenként asztaliteniszez
hettek és társasjátékozhattak 
a résztvevők. Csütörtökönként 
pedig kirándulásokon lehe
tett részt venni. A Budakeszi 
Vadaspark után a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárt tekintettük 
meg, ahol nemcsak a könyvtár 
használatáról világosították fel a 
jelenlévőket, hanem érdekes tör
téneteket is hallhattunk az intéz
mény életéről. Továbbsétálva a 
Magyar Földrajzi Múzeum szo
borparkját, aztán pedig a Sport 
és Helytörténeti Múzeumot 
kerestük fel, ahol Szabó Dániel 
gazdagította a jelenlévők isme
reteit Érd múltjával. Végül meg
néztük a Földrajzi Múzeumban 
lévő értékeket is. 

Nagyon emlékezetes maradt 
valamennyiünk számára 
Domonkos Béla szobrászművész 
műterme és az öntőműhelye. 
Az ÉrdParkvárosban élő szob

rászművész szeretettel fogadott 
bennünket. Megmutatta azt is, 
amin éppen dolgozik, és azt az 
alkotását is, amelyet október
ben fognak a végleges helyén 
leleplezni a közönség előtt. 
Mindezek után megnéztük az 
ÉrdParkvárosban lévő hősi 
emlékművet is. Sokat gyalogol
va eljutottunk az Imretanyára 
is, ahol Szakály Istvánnak és 
a Papp házaspárnak köszönhe
tően nemcsak megsimogathat
tuk a lovakat, de fel is ülhettünk 
a hátukra.

Eőry Emil képzőművészt laká
sán is felkerestük. Feleségével 
együtt fogadta gyaloglócsapa

tunkat. Beléphettünk műter
mébe, és fából, vasból, kőből, 
bronzból készült alkotásai mel
lett festményeit is megcsodál
hattuk. 

Mindazok, akik részt vettünk 
ezeken a programokon, elmond
hatjuk, hogy jobban megis
mertük Érdet, külön köszönet 
Domonkos Béla szobrászmű
vésznek és Eőry Emil képzőmű
vésznek, hogy megismerhettük 
személyesen őket, és a műter
mükbe is betekinthettünk.

A nyári program végül bográ
csozással zárult a családsegítő 
udvarán.

  Kiss Attila Csaba

Júliusban a nagy kánikula ellené
re is sikeres szemétszedési akciót 
tartottunk Fenyves–Parkváros 
területén. Az Érdi Hendikep 
Futókör szervezésében a kör
nyéken lakók és a természetet 

szeretők ismét megmozdultak 
a környezetünk megtisztítása 
érdekében. Négykonténernyi, 
valamint további, mintegy száz 
szemeteszsáknyi szemetet szed
tünk össze a környéken.

Köszönjük a lelkes segítséget 
– a munkának most már szem
mel látható eredménye van.

Idén harmadik alkalommal, 
október 17én, szombaton 
reggel 9 órától lesz az ez évi 
utolsó nagytakarítás. A futókör 
tagjai megint részt vesznek 
az akcióban, és a környéken 
lakók közül is többen jelezték 
már, hogy jönnek. Továbbra is 
várunk mindenkit, aki szeretne 
valamit tenni a tisztább környe
zet érdekében. 

A gyülekezés helyszíne válto
zatlan: a Burkoló utca végében 
várunk mindenkit!

Fogjunk össze, közös erővel 
vegyünk részt a természet meg
óvásában, környezetünk tiszta
ságának megteremtésében!

 Csukáné Tarnói Katalin

Érdi Városi  
Polgárőr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás: minden hónap első 
péntekén 17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig

Telefon: 06-23-374-459,  
06-30-621-2596,  06-30-621-2580 

Macsotay Tibor elnök

Visszatekintés nyári programokra

Az Imre-tanyán

Ismét takarítunk Parkvárosban!
Pályázat
A Szepes Gyula Művelődési Központ 
Duna-Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki

Érd 30 éve város
címmel, az alábbi feltételekkel:

–  Olyan fotókat kérünk, amelyek 
bemutatják Érd városi arcát.

–  Bárki pályázhat maximum 5 darab 
képpel

–  Kérjük az alkotásokat A4-es for-
mátumban, fotópapíron és eredeti 
méretben, digitális formában (a 
kiválasztott képekből papír alapú 
kiadvány készül) 

–  A fényképeket a Szepes Gyula 
Művelődési Központ recepcióján 
lehet leadni névvel és pontos elér-
hetőségekkel

–  Beadási határidő: október 26–30-ig 
9–17 óra.

A pályázat anyagából kiállítást szer-
vezünk a Szepes Gyula Művelődési 
Központban, az első három helyezettet 
jutalmazzuk, a kiválasztott képekből 
kiadványt készítünk!
A kiállítás megnyitója, az eredményhir-
detés és a kiadvány bemutatása decem-
ber 15-én 18 órakor lesz a Szepes Gyula 
Művelődési Központban.
A kiállítás képeivel a fotóklub rendelke-
zik, azokat szabadon felhasználja.
A kiállítás mellett – a pályázattól füg-
getlenül – szeretnénk bemutatni régi 
érdi fényképeket is. Kérjük, aki rendelke-
zik ilyenekkel, bocsássa rendelkezésünk-
re a rendezvény idejére.

További információ: 
dunaart.fotoklub@gmail.com 
vagy 06-23-365-490/102 mellék

Indulás: reggel 4 órakor külön autóbusszal 
a Szepes Gyula Művelődési Központ elől. 
(A határátlépéshez új személyi igazolvány 
lakcímkártyával, vagy útlevél szükséges.)
Érkezés: késő este külön autóbusszal a 
Szepes Gyula Művelődési Ház elé.
Várható költség (csak az autóbusz 
költségét tartalmazza): 6500 Ft/fő, 5800 
Ft/fő nyugdíjasoknak és gyermekeknek. 
Jelentkezés befizetéssel együtt (a hely biz-
tosítása érdekében):

minden szerdán (Kellner Mária)
és csütörtökön (Fazekasné Éva) 

18–20 óra között az
Összefogás Egyesület Székházában

Érd, Alsó u. 8.

Érdeklődni lehet: Kellner Mária 
06-20-373-9619 

Fazekasné Éva: 06-70-310-9309

Mindenkit szeretettel várunk!

Az érdi Fidesz női tagozata koszorúzást szervez 
2009. október 6-án kedden Aradra, az

aradi vértanúk emlékmûvénél
városnézéssel egybekötve.


