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A múlt  hétvége  nemcsak  hide-
get  és  havat  hozott,  hanem 
karácsonyi hangulatot is, hiszen 
a kisebb-nagyobb tereken, utca-
sarkokon megjelentek a fenyőfa-
árusok. Szombaton még inkább 
nézelődtek  a  háziasszonyok, 
felmérték a kínálatot, az árakat, 
amelyek  nagyjából  ugyanazok 
mindenütt,  bár  egyik  árus  sze-
rint felfelé, a másik szerint lefe-
lé mentek az árak tavaly óta.
A Tesco  parkolójában,  illetve 

a  postával  szemben  fekvő  tel-
ken  árusító  vállalkozó  szerint 
a nemes fenyők akár 10-30 szá-
zalékkal  is  többe  kerülhetnek, 

mint  2009-ben,  a  luc  ára  azon-
ban nem változott. 
–  A luc  darabja  mérettől 

függően  2400-6900  forint,  az 
ezüstfenyő  3900-9900  forint,  a 
nordmann 5900-13 900 forintba 
kerül mindkét árusítási helyün-
kön.  A legnagyobb  kereslet  a 
kisebb, egy-másfél méter közöt-
ti fenyőfák iránt van, hiszen egy 
kis  lucfenyőt  már  háromezer 
forint alatt meg lehet vásárolni. 
Az  árkategóriák  húsz  centimé-
terenként  ugranak,  és  minden 
fán  feltüntetjük  az  árat  –  tájé-
koztatott  az  eladó,  aki  kérdé-
sünkre azt is elmondta: a rossz 

gazdasági  helyzet  miatt  tavaly 
rosszabb évük volt, mint 2008-
ban, hiszen a kis  fákon a hasz-
nuk is kisebb. Ezzel együtt nem 
várható,  hogy  az  ünnep  előtti 
napokban  olcsóbban  árusít-
ják  ki  a  készletet  –  ez  ugyanis 
egyáltalán nem szokás. A rajtuk 
maradt szebb példányok a virá-
gosokhoz  kerülnek  és  koszorú 
lesz  belőlük,  a  többi  fácskát 
pedig megsemmisítik.
Egy másik, a Stop Shop mel-

lett  árusító  vállalkozó  szerint 
idén olcsóbbak a fenyők. Náluk 
a  nagy  kolorádófenyő  8000 
forinttól  kapható  (a  kisebb 

valamivel  olcsóbb),  a  szerb  és 
szürke  luc  darabja  4500  forint, 
az ezüstfenyő mérettől függően 
5500-7500  forint.  A nordmann 
fenyő ára 9000 forint körül van, 
a  földlabdás  ezüstfenyők  6000 
forintba kerülnek.
–  Elég  nagy  az  érdeklődés, 

bár  így  első  délelőtt  fát  még 
nem  vittek,  csak  a  fajtákat,  a 
méreteket  és  az  árakat  nézték. 
Leginkább  a hagyományos  luc-
fenyőt keresik az emberek, bár 
a  ritkaságok  iránt  is  érdeklőd-
nek,  és  többen  a  nagyméretû 
nordmannt  választják  –  mond-
ta  a  kereskedő,  hozzátéve:  az 
árain  ő  sem  változtat,  még  a 
karácsony előtti napon sem. 
–  Ki  kell  tartani,  különben 

nagyot  bukunk  –  fogalmazott. 
Az  általa  árusított  fák  Zala  és 
Somogy megyéből érkeztek, de 
bizonyos fajták Dániából kerül-
nek az érdi vásárlókhoz.
A favásárlást  nemcsak  azért 

nem  érdemes  az  utolsó  pilla-
natra  halasztani,  mert  ugyan-
olyan  áron  kapjuk  meg  most, 
mint az ünnep előtti délutánon, 
hanem azért sem, mert a keres-
kedők elmondásuk szerint csak 
akkor  rendelnek  új  darabokat, 
ha  megfelelő  tempóban  fogy  a 
készlet, és megéri rendelni még 
egy  szállítmányt.  Így előfordul-
hat, hogy a legszebb darabokat 
már az első héten elkapkodják. 
Érdemes  körülnézni  a  kerté-

szetekben is, hiszen sok helyen 
a  fenyőfa árát  (vagy annak egy 
részét)  az  ünnepek  után  levá-
sárolhatják  a  vevők.  A diósdi 
Oázis  kertészetben  például  a 
lucfenyő  ára  akár  teljes  egé-
szében  levásárolható,  az  ezüst, 
fekete  és  nordmann  fenyőké-
ből mérettől függően 1000-2500 
forintot kaphat vissza és költhet 
dísznövényekre a vásárló. 
Sokan  nem  a  vágott,  hanem 

a  gyökeres  fenyőt  választják 
–  ebből  idén  is  nagy  a  kerté-
szetek  kínálata,  több  keres-
kedő  akciókat  is  meghirdetett 
decemberre.  Akinek  nincs 

Nem érdemes kivárni, 23-án sem lesz olcsóbb 

Ó, zöld fenyõ…
Múlt hétvégén beindult a fenyõszezon: a tereken, sarkokon megjelentek a faárusok. 
A kereskedõk szerint a legnagyobb kereslet a méteres lucfenyõ iránt van, mivel az a 
legolcsóbb – már háromezer forint körül kapható egy-egy példány. A fenyõárusítási 
szezon egyébként mindössze két hétig tart: ez idõ alatt a kivágott 1,8-2 millió fenyõ 
háromnegyede lel gazdára, míg a maradék félmilliót megsemmisítik. 

módja  ünnepek  után  kiültetni 
a  fenyőt,  de  vágottat  sem  sze-
retne  vásárolni,  válogathat  az 
áruházak  mûfenyőkínálatából, 
ami  legalább  olyan  széles, 
mint  az  élő  fenyőé.  Tavaly  a 
színes  (rózsaszín,  fehér)  fák 
hódítottak,  míg  az  idei  sláger 
az  optikai  szálas mûfenyő,  ter-
mészetesen  drágább  árfekvés-
ben, de kapható már ezer forint 

alatt  is  fenyőfa  –  igaz,  ezek 
inkább  szétzilált  tollseprûre 
hasonlítanak,  semmint  fenyő-
re.  A külföldön  olyannyira 
népszerû  fenyőbérlést  egy-két 
kertészet  sikeresen  bevezet-
te  ugyan  Magyarországon  is, 
mégis, kevéssé terjedt el – pedig 
ez  jó  megoldás  lenne  a  vágott 
fenyőfakiváltásra. 
  Á. K.

Közeledve  a  karácsonyhoz, 
a  héten  már  megkezdődtek  a 
zenei  ráhangolódások az ünne-
pekre. A Lukin László Alapfokú 
Mûvészeti  Intézmény  diákjai 
és  tanárai  a  héten  két  hang-
versenyt  is  szerveztek,  míg 
a  Napfény  Otthon  lakói  sem 
maradnak mûsor és fenyőfa nél-
kül. Érd legidősebb férfi lakóját 
is  a  héten  köszönti  a  polgár-
mester…
 Hull a pelyhes, Ég a gyertya, 

ég,  Fehér  karácsony,  Csendes 
éj, Mennyből az angyal és más 

ismert  karácsonyi  dallam  csen-
dült  fel  hétfőn  este  a  Szepes 
Gyula  Mûvelődési  Központban 
a  Lukin-diákok  és  tanárok 
jóvoltából. Többek között Bach, 
Vivaldi,  Pergolesi,  Schubert, 
Mozart,  Farkas  Ferenc  mûveit 
adták  elő  a  majd  kétórás  kon-
certen,  amelyen  minden  hang-
szer  bemutatkozott,  amelyet 
oktatnak az iskolában. Szokolai 
Gergely  például  harmonikán, 
Petky  Domonkos  hegedûn, 
Podmaniczky  Réka  és  Dóra 
zongorán,  Farkas  Tünde  gitá-
ron,  Rozbora  Ádám  trombitán, 
Toman Attila kürtön játszott, és 
bizony  nem  könnyû  felsorolni 
a  sok-sok  nevet,  akik  még  raj-
tuk  kívül  hangszert  ragadtak. 
A koncertet Fazekas Mercédesz 
és  Soós  Márton  énekesek  a 
Mennyből  az  angyallal,  meg  a 
Csendes éjjel zárták.
 Pénteken „lukinisták” lépnek 

fel este fél 6-kor az Érd-Újvárosi 
római  katolikus  templomban 
szintén  karácsonyi  dalokkal, 
főleg  Schubert,  Sosztakovics 
és  Vivaldi  mûvekkel.  Itt  töb-
bek között a Lukin Fiúkórus, a 
Lukin  Vonó-  és  Fúvószenekar 
szerepel. 
 Az érdi Napfény Otthonokban 

is  készülnek  egyik  legszebb 

ünnepünkre. A Kende utcai ott-
hon  idős  lakói  öt méter magas 
fában  gyönyörködhetnek  csü-
törtöktől, míg a többi otthonban 
is a héten állítják  fel a  fenyőfá-
kat, amelyeket hamarosan fel is 
díszítenek.  Jövő  héten  kedden 
ökumenikus  istentisztelet  lesz 
a Kende utcai otthon aulájában. 
Hagyomány, hogy kis mûsorral 
is kedveskednek az itt lakóknak 
és a fenyőfa alatt helyezik el az 
ajándékokat,  de  sokan  a  szo-

bájukban  is  felállítanak  persze 
jóval  kisebb  karácsonyfákat. 
Ünnepi  karácsonyi  vacsorát  is 
tartanak ugyanitt december 22-
én. 
Boldog  ünnepeket  kívánunk 

valamennyi  „bentlakónak”,  a 
101.  éves  Várnai  Györgynek  is, 
aki  Érd  legidősebb  férfi  lakosa, 
s  akit  T. Mészáros András  pol-
gármester ajándékoz meg a hét 
végén.
  Temesi László 

Karácsonyi ünnepi hangversenyek

Gyönyörû szép, titokzatos éj…

Lukin hangverseny a Szepes Mûvelõdési Központban
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Koncert a Napfény Otthonban

Van, ahol húsz centiméterenként változik az ár, másutt két méretet különböztetnek csak meg. A legkeresettebb 
idén is a kis lucfenyõ – az a legolcsóbb
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A kolorádófenyõ (képünkön) Magyarországról érkezik, a nordmann viszont 
Dániából jön Érdre

A fenyõárusok kitartanak: nem engednek az árból az ünnep elõtti napon sem

karácsony

A Szociális Gondozó Központ Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Módszertani Gyermekjóléti Központ 

pszichológiai tanácsadó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2 évig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
a Módszertani Gyermekjóléti Központ ügyfelei részére pszichológiai tanácsadás. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem: pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus diploma, 
•  Iskolai végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erköl-

csi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné 
Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 12/2010, valamint a munkakör megnevezését: pszicholó-
giai tanácsadó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.
hu E-mail címen keresztül 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás utáni döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd Honlap – 2010. december 15.
•  Érdi Lap – 2010. december 15.


