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Január 11-én, hétfőn 10 órától 
diákolimpiai verseny zajlott a 
Treff Sportcsarnokban. Az álta-
lános iskolás teremfoci-bajnok-
ságra a Pest Megyei Diáksport 
Szövetség tanév eleji egyezte-
tése eredményeként került sor 
városunkban. A helyi szervező 
Büki Sarolta sportreferens volt.

A diákolimpiai versenyek fel-
menő rendszerűek, tehát a kör-
zetit megyei, területi, a megye-
döntőt országos elődöntő, majd 

országos döntő követi. Általános 
iskolások esetében négy kor-
csoportban (I. korcsoport: 1–2. 
osztályosok, II. korcsoport: 3–4. 
osztályosok, III. korcsoport: 5–
6. osztályosok, IV. korcsoport: 
7–8. osztályosok) mérkőznek 
meg egymással a diákok.

Hétfőn a IV. korcsoport har-
madik fordulója zajlott az érdi 
sportcsarnokban. A megyei 
területi fordulón négy csa-
pat mérkőzött meg. Érdről a 

Bolyai János Általános Iskola, 
Alsónémediből a Széchenyi 
István Általános Iskola, 
Piliscsabáról a Klotildligeti 
Ward Mária Általános Iskola, 
míg Törökbálintról a Zimándy 
Ignác Általános Iskola vett részt 
a versenyen.

A bajnokság itt is körmér-
kőzéses formában zajlott. 
A csapatok hat mérkőzést ját-
szottak. A szoros verseny végén 
az első helyen Piliscsaba, a 

másodikon Törökbálint, a har-
madikon Érd, a negyediken 
pedig Alsónémedi végzett, tehát 
a területet Piliscsaba csapata 
képviseli majd az elődöntőn. 
A versenyrendszer ezen fordu-
lóján csak oklevél díjazás volt, 
az ezt megelőző körzeti, illetve 
követő megyedöntő forduló-
kon azonban éremdíjazásra is 
sor került – illetve kerül majd. 
Különdíjat nem osztottak.

 Kovács Renáta

Közeleg a jelentkezési határ-
idő Érd idei táncbajnokságára, 
amely – mint Orovec Béla tánc-
pedagógustól, főszervezőtől 
megtudtuk – szinte minden kor-
osztályt megmozgathat. Milyen 
kategóriák lesznek?

– Először is standard táncok: 
angol keringő, bécsi keringő és 
tangó, latin táncok: jive, csacsa-

csa és szamba. Ezen kívül rock 
and roll és latin táncok csak fel-
nőtt párok és házaspárok részé-
re, kortól függetlenül.

– Milyen indulási feltételek 
vannak?

– Az első két kategóriában 
kizárólag általános iskolások 
vehetnek részt, alsós és felsős 
korosztály külön, akik aktívan 

nem táncolnak egy egyesület-
ben sem! Két hónapos közös 
felkészülés vár rájuk a vezeté-
semmel, saját iskolájukban.

Nagyobb érdeklődés esetén 
iskolai döntő lesz, majd pedig 
szuperdöntő. A felnőttek, a 
hobby táncosok egyéni felkészü-
lést is igényelhetnek. A döntő 
március 27-én, szombaton lesz, 

amelynek a helyszínét időben 
jelezzük.

– Meddig lehet jelentkezni?
– Az általános iskolásoknak 

február 4-ig, az osztályfőnö-
köknél, vagy telefonon a +36-
20/960-8948 számon. A felnőtt 
párok és házaspárok jelentkezé-
sét február 25-ig várjuk, ugyan-
ezen a számon. 

Előző számunkban a Tanuszoda árjegyzékében sajnálatos téve-
dés történt, egy sorban nem a megfelelő összeget közöltük.
Az alábbiakban ismertetjük a helyes árjegyzéket:

Érdi Tanuszoda árjegyzék:

Felnőtt:  800.-
Nyugdíjas, diák:  600.-
Családi jegy (2 gyermek, 2 felnőtt):  2 400.-
+gyermek:  400.-
Kis családi jegy: (2 gyermek, 1 felnőtt):  1 700.-
Felnőtt bérlet (10 alkalom):  7 000.-
Nyugdíjas-, diákbérlet (10 alkalom):  5 000.-
Éves bérlet:  45 000.-
Látogatói jegy:  200.-

Nyitva tartás:

Hétfőtől  szombatig: 6–21-ig, vasárnap: 8–21-ig
Tel.: 06-23/520-503

Teremfoci diákolimpia

Táncbajnokság ÉrdenTAVASZI CSALÁDI MATINÉ 2010.
 

a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

Február 21., vasárnap 11 óra
GRYLLUS VILMOS 

MASZKABÁL

Március 7., vasárnap 11 órakor
CSIRIBIRI 

HALÁSZ JUDIT gyermekkoncertje 

Április 11., vasárnap 11 órakor
FURFANGOS CSUDADOKTOROK 

zenés bábjáték a MASZK Bábszínpad elõadásában.

Május 16., vasárnap 11 órakor
KOLOMPOS GYERMEKNAP

a Kolompos együttes gyermeknapi koncertje

A MICIMACKÓ GYERMEKSZÍNHÁZ 
2010. TAVASZI ELÕADÁSAI 

hétfõnként 10 órakor óvodásoknak, 14 órakor iskolásoknak
A bérlet ára: 2000 Ft, belépõjegy: 700 Ft

Információ és jelentkezés: Czinderné Bea 06-20/448-5121

Február 22. 
ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!
A PÓKER együttes farsangi mulatsága

Március 22.
A KIS HABLEÁNY – zenés mesejáték 
a Fogi Színháza elõadásában

Április 19.
PIROSKA ÉS A FARKAS – zenés táncmese 
a VSG Kamarabalett elõadásában. 

Hóügyelet
Az Érdi Közterület-fenntartó hóügyeleti telefonszáma: 365-610. 
Ezen a számon fogadják a lakosok hóhelyzetre, esetleges akadályokra 
vonatkozó bejelentéseit.

A Csanád Óvodai Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adó-
juk egy százalékát az Alapítványnak ajánlották fel. A számlánkra átutalt 
228 756 forintot fejlesztõ játékok beszerzésére fordítottuk. Kérjük, hogy 
a jövõben is támogassák Alapítványunkat.              

Budai Erika,
a  Csanád Óvodai Alapítvány elnöke

Köszönet az egy százalékért

mozaik


