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Kern Péter Kaktuszkör 
minden hó második csütörtökén 17 órától
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/ 517-1130
Kertbarátkör
Információ: Ács Kata 
06-20/ 473-4080 
Kézművesklub
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 06-30/ 213-1209 
Részvételi díj: 300 Ft.
Szövőszakkör
14.30–16.30  gyermekeknek szer-
dánként 
17–21  felnőtteknek szerdánként
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 06-30/213-1209. 
Részvételi díj: 300 Ft/hó.

A rendszeres foglalkozásokat 
tartó klubok és művészeti 
együttesekidőpontjai és hely-
színei a művelődési központ 
honlapján – www.szepesmk.
hu, illetve a KÖZÖSSÉGEINK 
2010 című kiadványában talál-
hatóak.

Magyar Földrajzi Múzeum:
Érd, Budai u. 4.
Tel.: 23/363-036
www.foldrajzimuzeum.hu

Állandó kiállítások:
•  Magyar utazók földrajzi fel-

fedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai – a nemrég 
elkezdődött felújítási mun-
kák miatt – esetlegesen zárva 
lehetnek. A látogatás előtt 
kérjük, tájékozódjanak a www.
foldrajzimuzeum.hu honlapról, 
ahol az aktuális állapotokról 
rendszeresen hírt adunk. 
Megértésüket köszönjük!

Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár:
Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470
www.csukalib.hu

Felnőttkönyvtár:
Hétfő, kedd  10-19 óra
Szerda, vasárnap  ZÁRVA
Csütörtök, péntek  10-18 óra
Szombat  8-13 óra
Gyermek-könyvtár:
Hétfő, kedd  10-18 óra
Szerda, vasárnap  ZÁRVA
Csütörtök, péntek  10-17óra
Szombat  8-13 óra
Zenei könyvtár Érd, Alsó u. 27. 
Tel: 524-070
Hétfő: 10-18, szerda: zárva, 
kedd, csütörtök, péntek: 10-17
A Jószomszédság Könyvtára 
Érd, Sárd u. 35. Tel: 375-933
Hétfő: zárva, kedd: 10-18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12- 17
Parkvárosi fiókkönyvtár Érd, 
Bajcsy-Zs. u. 206. Tel: 367-162
Hétfő: zárva, kedd: 10-18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12-17

Műsorváltozás!

A Szepes Gyula
Művelődési Központban

Richard Alfieri:
Hat hét, hat tánc
című előadásának 

Megváltozott 
az időpontja.

Új időpont: 
2011. január 9. 16 óra

Megértésüket köszönjük!

Változások
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Hivatalnok u. 14.
nyitva tartás 2010 decemberében:
2010. december 24. Szenteste péntek  ZÁRVA
2010. december 29. szerda 8–16
2010. december 31. Szilveszter péntek  ZÁRVA
2010. január 1.        Újév szombat  ZÁRVA

Zenei Könyvtár – Alsó u. 27.
2010. december 24. és 31. péntek ZÁRVA

Parkvárosi Fiókkönyvtár - Bajcsy-Zs. E. 206.
Jószomszédság Könyvára – Sárd u. 35.
2010. december 24. Szenteste péntek  ZÁRVA
2010. december 28–31.  ZÁRVA

Békés, örömteli karácsonyi ünnepeket kívánnak a könyvtár munkatársai!

Rákérdeztünk

Lacza János
pedagógus: 
– A vásárlás az én feladatom, minden hét-
végén járom az üzleteket, de néha hétköz-
nap is jut időm a karácsonyi készülődésre. 
Nagy a család, unokák is vannak, akiknek 
a játék beszerzése inkább a feleségem fel-
adata. A karácsonyfa-vásárlás még hátra 
van, de azt általában az utolsó napokra 
hagyjuk…

Hogyan készül a karácsonyra?

Erõs Róbert 
üzletember: 
– Sokat utazok a világban, ezért inkább 
a feleségemre hagyom a készülődést, a 
favásárlást, a díszítést, de persze amikor 
tudok, segítek neki. Az ajándékok jó részét 
külföldön vásárolom meg, hiszen ott sem 
drágább, mint nálunk. Főzni szeretek, így 
az ünnepi étkeket én fogom majd a kará-
csonyi asztalra varázsolni.

Szõke Ferencné 
nyugdíjas: 
– Igen zsúfolt számomra a december, 
hiszen a legtöbb családtagom ebben a 
hónapban született, ráadásul az én szü-
letésnapom éppen karácsonyra esik. Így 
a sütés-főzés feladata rám hárul. Ilyenkor 
nagy a sürgés-forgás a házban, szerencsére 
segítségemül ott van a fiam és a családja, 
akik a szomszéd házban laknak.

Balázs Gyuláné 
vállalkozó: 
– Férjem cipész, akinek a munkájába én is 
besegítek. Ilyenkor megszaporodnak a fel-
adataink, mert mindenki az ünnepek előtt 
szeretné gyorsan megjavíttatni a téli cipő-
jét. A fát már beszereztük, a feldíszítését 
viszont a felnőtt gyermekeinkre bízzuk. Az 
ünnepeket is nálunk töltik. Az ajándékok 
nagy része már be is van csomagolva.

A Kertbarátkörben a témák 
mindig az évszaknak megfele-
lő tennivalók a haszon- és a 
díszkertben, továbbá a madár-
védelem, a hasznos segítőtár-
sak a talaj közelében, a téli 
növények ápolása, a kiskert 
gyomtalanítása, a ház körüli 
mérgező növények megismeré-
se és a különleges termények 
hasznosítása. A klub a település 
kertvárosi jellegére épít, ahol 
mindenki ápolja, szépíti kert-
jét. Feladata az új módszerek 
és a biokertészet ismereteinek 
átadása, a régi meggyökerese-
dett, szemlélet átalakítása is. 
Minden páros pénteken 17 óra-
kor találkoznak a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ Lakótelepi 
Klubövezetében, az Enikő u. 
2/B. szám alatt. (további infor-
máció: 06-20/473-4080) 

– Nagyon jó fenyőillat van. 
Miből és mi készül most?

– Adventi koszorúkat készí-

tünk – mondja Ács Kata. – 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
csak természetes anyagokat 
használjunk föl, mert így szebb 
és őszintébb lesz, mint az üzlet-
ben kapható, akár évig is elálló 
koszorú. Minden évben friss 
zöld növényt vágunk hozzá, 
többnyire örökzöldekből. 
Borostyánszálakból készítjük 
az alapot, majd beborítjuk kis 
fenyő, tuja vagy mahónia csok-
rocskákkal. Aztán gyertyákkal 
és szalaggal díszítjük. A tagok 
unokái is nagyon szép koszorút 
tudnak készíteni.

– A Kertbarátkör teljesen 
ingyenes és nyitva áll mindenki 
előtt. Például tavasszal ajándék 
palántákat kínálunk az érdek-
lődőknek. Elhozzuk a nélkü-
lözhető csemetéinket, hajtá-
sainkat, és akinek nincs még 
olyan, itt ingyen hozzájuthat 
és gazdagíthatja vele a kertjét. 
Kirándulásokat is szoktunk 

szervezni. Több arborétumban 
és virágkiállításon jártunk már. 
Ilyenkor sok hasznos ötletet 
tudunk szerezni. Ezek a kirán-
dulások nagyon népszerûek. 
Nemrég meglátogattuk a tatai 
Geológiai Szabadtéri Múzeumot, 
ami nagy élmény volt mindany-
nyiunknak. A terménybemutató 
az egyik fő attrakciónk, amire 
mindig hónapokig készülünk. 
Ilyenkor mindenki igyekszik 
valami olyat bemutatni, ami 
valóban érdekes, különleges. 
Volt már óriási sütőtök, ubor-
ka, szőlőfürt és egykilós para-
dicsom is. A bemutatón mindig 
van valamilyen különleges-
ség. Foglalkoztunk már ehető 
gyomnövényekkel és virágok-
kal. Kóstolót is szoktunk tarta-
ni. Aztán ezekről a tudnivalók 
megjelennek a Kis kerti füzet-
ben. A termékbemutatóhoz 
kapcsolódóan előadásokat is 
szervezünk. Így kerek egy téma. 
Most már a tízéves évfordulóra 
készülünk.

– Az előadásokat kik tartják, 
és miről szólnak?

– Szerencsére elég gyakran 
sikerül megnyernünk nagy 
tudású szakembereket, akik 
remekül összeállított, vetítés-
sel egybekötött előadásokat 
tartanak. Például a permetező-

szerekről, az almatermesztés 
rejtélyeiről, a krumpli- vagy 
a szőlőtermesztésről. Még a 
Madártani Intézetből is járt 
nálunk előadó. A következő év 
első vetítéses előadását Lenky 
Katalin kertészmérnök tartja 
január 14-én 17 órakor. A címe: 
A biogazdálkodás irányzatai, 
alcíme: Hogyan kezdjem a kis-
kertemben. Akit érdekel ez a 
fontos téma, várjuk szeretettel.

– Miért több a klubban a nő, 
mint a férfi?

– Azért, mert Érd egy kis-
kertes település volt, sok zöld-
ségessel, és gyümölcsössel. 
Tíz év alatt teljesen megválto-
zott a város, sokkal több lett a 
dísz, mint a haszonkert. Akik 
a klubba járnak, azok a kert-
jüket akarják szépíteni, ezért 
inkább díszkertet készítenek, 
amit a nők jobban kedvelnek. 
A haszonkertekben sokat kell 
ásni, permetezni, ami közelebb 
áll a férfiakhoz.

Miközben beszélgetünk, 
folyamatosan jönnek az embe-
rek. Vannak, akik szorgosan 
dolgoznak az asztalnál, és van-
nak, akik csak beszélgetnek. 
Láthatóan mindenki nagyon jól 
érzi magát. Talán azért, mert 
ez a kör már érezhetően több, 
mint egy kertészklub… Ozsda

Fenyõillat, gyertyák, szalagok

Tízéves lesz jövõre  
a Kertbarátkör
Vetõné Pásztor Mária kertészmérnök hozta létre a 
kört, amit két évig vezetett, aztán más elfoglaltsága 
miatt rábeszélte Katát, hogy vegye át a klub vezetését. 
Ács Katának annak idején sok gondja volt a kertjével, 
ezért az elsõk között jelentkezett a klubba, hogy minél 
többet megtudjon a növényekrõl, de hát végül is 
klubvezetõ lett. 

Sorozatban készülnek az adventi koszorúk
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A gyakorlott mozdulatokból látszik, hogy nem elõször csinálják

karácsony

Felhívás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben egyszer – a Magyar Köztársaság nemzeti 
ünnepe, március 15-e alkalmával – adományozza Érd Megyei Jogú Város legrangosabb 
díjait, melyek a következők:       

–  Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím: a város legnagyobb elismerése annak adomá-
nyozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy 
egész életművével mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban 
általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város 
tekintélyének növeléséhez.

–  Érd Városáért Kitüntetés: adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, a társa-
dalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket 
értek el.

–  Érd Város Életmű Díja: annak adományozható, akinek több évtizeden át végzett 
kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb 
területen végzett tevékenysége példaként állítható a város közössége elé.

–  Érdi Tudományos Díj: mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudomány-
ágak valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, hozzájárultak Érd Város 
hírnevének öregbítéséhez.

Az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
16/1999. (VII. 19.) ÖK. számú rendelete értelmében a díjak odaítélését indítványozhatják 
a városban élő, dolgozó magánszemélyek, intézmények, civil szervezetek is. 
Kérjük a város lakosságát, civil szervezeteit tegyenek javaslatot a kitüntetendő szemé-
lyekre, és javaslataikat 2011. január 7-ig juttassák el T. Mészáros András polgármesternek 
címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.).


