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Halottak napjához közeled-
ve nagyon aktuális az a szo-
morú és felháborító történet, 
amely szeretett édesanyám 
Ercsi úti temetőben található 
sírjával történt. Édesanyámat 
2009. februárjában helyeztük 
nyugalomra. Síremléket, a föld 
mozgása miatt, csak néhány 
év múlva szándékoztunk emel-

tetni. Addig rendezett és szé-
pen (rendszeresen, hetenként 
1-2-szer) gondozott, virágokkal 
beborított sírt alakítottunk ki. 
2009-ben és 2010-ben is 35-40 
tő begóniát és köré szegélyező-
nek ezüstös levelû, évelő „nyu-
szifület” ültettünk. Sajnos 2009 
szeptember elején, amikor már 
gyönyörûen megnőttek, kilop-

Olvasóink írják

Az október 6-ai ünnepélyes 
megemlékezésnek a történelmi 
múlt mellett szomorú aktua-
litása is volt. Vargáné Balogh 
Erika igazgatónő felhívást 
intézett az iskola tanulóhoz: a 
részvét mellett aktív segítséget 
kért a gyerekektől és család-
juktól. Gyûjtési akció indult, 
amiről a város többi iskoláját 
és a Humánpolitikai Irodát is 
értesítettük. Néhány kollégánk, 
akik a katasztrófa sújtotta kör-
nyékre látogattak, maguk vitték 
az első csomagokat. A felhívást 

követő naptól az adományok 
(iskolaszer, játék, ruhanemû, 
élelmiszer, tisztítószer stb.) 
zsákszámra gyûltek, melyeket 
a Pest Megyei Speciális Mentő 
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
szállított el. 

A gyerekek készségesen segí-
tettek, 20 megrakott zsákot 
pakoltak az autóba.

Elismerésre méltó, hogy a sze-
rényebb körülmények közt élő 
családok kamrája, ruhásszek-
rénye is megnyílt, és érkeztek a 
kisebb-nagyobb csomagok.

Kezdeményezésünkre a 
gyûjtési akcióhoz csatlakozott 
a Gárdonyi Géza és a Teleki 
Sámuel Általános Iskola, vala-
mint a Kós Károly Szakközép- 
és Szakiskola.

Az iszapkatasztrófa káro-
sultjai megsegítésére indí-
tott adománygyûjtést folytat-
juk, valamint csatlakoztunk a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
felhívásához, és az iskolai DÖK 
szervezésében elindítottuk a 
„Százforintos gyûjtőakciót”.

 Az iskolavezetés

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az Oktatási 
és Kulturális Minisztériummal 
együttmûködve a 2011. évre 
ezennel kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási hallgatók és a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lak-
hellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetû felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
a képzésre vonatkozó keret-
időn belül teljes idejû (nappa-

li tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felső-
fokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat, illetve akik a 
2010/2011. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középisko-
lás, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem 
nyert, érettségizett fiatalok, akik 
a 2011/2012. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejû (nappa-

li tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben kívánnak részt 
venni.

A részletes pályázati kiírás a 
www.erd.hu honlapon olvasható.

Pályázati anyag az Ügyfél-
szolgálati Irodán (Érd, Alsó u. 
3., fszt.) és a Humánpolitikai 
Irodán (Érd, Alsó u. 3., 110. 
szoba) 2010. október 1-jétől 
kérhető, illetve a www.erd.hu 
honlapról letölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2010. október 29.

A Parkváros  
Gyermekeiért 

Alapítvány
(adószám:19184348-1-13) kuratóriuma 
és a Teleki Sámuel Általános Iskola veze-
tősége köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik adójuk egy százalékát alapít-
ványunknak ajánlották fel. A felajánlott 
összeget lekötöttük, a következő év 
összegével fogjuk felhasználni.”

Köszönettel: 
Ságiné Solymossy Szilvia elnök,

Varga Jánosné igazgató 

Köszönet  
az egy százalékért
Az ÉRDI GIMNÁZIUM 
Alapítványának kuratóriuma az 
adózók 2009-ben átutalt 1%-os 
összegét – 546 578 forintot – 
az alapító okiratnak megfelelõen 
a rászoruló tanulók szociális 
támogatására fordította. 

Az alapítvány 
továbbra is köszönettel fogadja 

a 2011-ben esedékes  
átutalásokat a 

19177933-1-13-as adószámra.

*

A Poly-Art Alapítvány az adózók 
2009-ben átutalt 72 053 Ft 
támogatását egyrészt mûködési 
költségeinek fedezésére, más-
részt irodalmi kiadványának 
finanszírozására fordította. 

Az alapítvány továbbra is köszö-
nettel várja az új adóév átutalá-

sait az 18667369-1-13-as  
adószámra.

A Harmonia 
Vegyeskar Egyesület 
(Érd, Alsó u. 89., adószám: 18694253-
1-13) köszönetet mond mindazoknak, 
akik 2008. évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával támogatták egyesületün-
ket. A számlánkra utalt 90 635 Ft-ot a 
2010. 08. 15–22. között megrendezett 
Pécs Cantaton a Kodály Z.: Psalmus 
Hungaricus szekcióján részt vett kórus-
tagjaink részvételi díjának támogatására 
használtuk fel. Kérjük, a jövőben is támo-
gassák kórusunkat adójuk 1%-ával.

Erdőközi Sándorné, 
a Harmonia Vegyeskar  

Egyesület elnöke

Pályázati kiírás

Felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj

A Hunyadi iskola gyûjtést hirdetett 

keresve a megoldást a temető 
jobb közbiztonságára. 

A temető gondnoka, mint 
mindig, maximálisan megér-
tő, empatikus és segítőkész 
volt, ugyanezt mondhatom el 
a rendőri alkalmazottakról is. 
Remélem, hogy a közeljövőben 
sikerül az érdi temető közbiz-
tonságát javítani a temető zárá-
sával, a kerítések kijavításával 
és épen tartásával.

A levelemhez mellékt fotó 
szeptember 25-én készült.

Üdvözlettel: 
Debreczeniné  

Pálinkás Julianna, 
Érd

információk

ták a szegélyező virágokat. Ezt 
rögtön  bejelentettük a temető-
gondnokságnak. 2010  tavaszán 
ismét beültettük a sírt begóniá-
val és szegélyezővel, de július-
ban ismét kiloptak belőle „csak”  
2 tövet, feltehetően megzavar-
ták az elkövetőt. Természetesen 
pótoltuk a virágokat. Sajnos 
szeptember 25-én vandál 
módon ellopták ismét a szegé-
lyezőket, hihetetlen pusztítást 
végezve, összetörve a begóniá-
kat, rengeteg földet kiemelve a 
sírból, három szomszédos sírt 
is összedobálva földdel, de a sír 
körülötti murvát sem kímélve.  
A  2010. szeptember 25-i szom-
bati vandál lopást az észlelést 
követően azonnal, még aznap 
a rendőrségen is bejelentettük. 
A temetőgondnokságon az ezt 
követő első munkanapon tet-
tünk bejelentést. A gondnok is 
ledöbbent a látványtól, de saj-
nos nem tudta azt ígérni, hogy a 
tolvaj vandálok a későbbiekben 
nem mennek a temetőbe lopás, 
rongálás szándékával, mert a 
temető nem zárt, a kerítések 
hiányosak. A rendőrség október 
13-án telefonon értesített ben-
nünket arról, hogy felkeresték a 
temetőgondnokságot, beszéltek 
a dolgozókkal és a gondnokkal, 

Vandálok a temetõben

Lesz még tavasz... de most a tél jön! Búcsúztassuk együtt a hervadó természetet
vidám töklámpásokkal! Készítsd el a töklámpásodat velünk, vagy hozd el, amit otthon faragtál!
Hozz magaddal jelmezt, vagy gyere beöltözve!

16:00-tól  Tökjó töklámpás faragás!
 A legszebb töklámpás kapja a „Tökjó töklámpás” díjat!
17:30-tól  Tökjó felvonulás a töklámpásokkal ijesztő jelmezben a tó körül!
 Zene, tánc, forralt bor, tea, zsíros kenyér

Müsorvezető: Carlo

14 éves kor alatti gyerekek a rendezvényen csak szülői felügyelettel vehetnek részt!


