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A Mozgáskorlátozottak  Érd  és 
Környéke  Egyesületben  is  van‑
nak  olyan  emberek,  akik  az  év 
nagy  részét  –  vagy  azért,  mert 
már  nem  élnek  a  családtagja‑
ik,  vagy,  mert  messze  vannak 
–  kénytelenek  egyedül  eltölteni. 
Nekik, és valamennyi tagtársuk‑
nak a Finta Rendezvényteremben 
hangulatos  karácsonyi  ünnep‑
séget  szervezett  az  egyesület 
vezetősége.  A szereplők  kivé‑
tel  nélkül  jótékonyságból  vál‑
lalták  a  fellépést,  Finta József 
pedig  –  ahogy  az  már  sokszor 
előfordult  –  ezúttal  is  jelképes 

összeget  kért  a  terembérletért, 
ami  a  jelenlegi  gazdasági  hely‑
zetben  példaértékű  támogatás. 
A hangsúly  legfőképpen  azon 
volt,  hogy  közösen  töltsenek  el 
egy  kellemes  délutánt,  és  némi 
süteménycserével, vendégül lás‑
sák egymást. A korábbi években 
az  érdi  egyházak  összefogásá‑
val  és  támogatásával  Tarnóczi 
Istvánné  szervezte  meg  a  moz‑
gáskorlátozottak  részére  a kará‑
csonyi  szeretetvendégséget,  de 
az  idén  erre  nem  volt  alkalom, 
így az egyesület a saját lehetősé‑
geit próbálta meg kihasználni, és 

sikerült egy igazán jó hangulatú, 
mindenkit  megszólító  rendez‑
vényt szervezni. 
Nagy sikert aratott a Szociális 

Gondozóközpont  Habilitációs 
Központjának Csengettyűs zene‑
kara, akik különféle csengettyűk‑
kel adták elő a jól ismert karácso‑
nyi  dalokat,  és  ismét  üdvözöl‑
hették  körükben  a  szomszédos 
Ercsiből érkező, Jorgovani nevű, 
rác kórust, amelynek tagjai nem 
csak magyarul, hanem rác nyel‑
ven  is  énekeltek.  A karácsony 
üzenetéről,  az  Isteni  szeretetről 
szóló  gondolatait  Szabó Mihály 
görög  katolikus  lelkész  osztot‑
ta  meg  a  közönséggel.  Ezúttal 
a  verseléssel  és  énekléssel  fog‑
lalkozó  tagoknak  is  alkalmuk 
volt  egy‑egy  verssel  vagy  dallal 
bemutatkozni, sőt akadtak olyan 
csengő  hangú  tehetségek,  akik 
hosszabb  produkcióra  is  vállal‑
koztak. Szerencsére a jeges szél 
és a kissé csúszós út sem tartot‑
ta vissza a mozgáskorlátozottak 
többségét attól, hogy közösségbe 
menjenek, így a hideg ellenére is 
sokan  eljöttek,  és  nem  bánták 
meg,  mert  jól  érezték  magukat 
egymás  társaságában.  Jelképes, 
apró karácsonyi ajándék is jutott 
mindenkinek,  amit  szintén  a 
Habilitációs Központ napközijé‑
ben gondozott és foglalkoztatott 
fiatalok  készítettek:  apró  fenyő 
alakú gyertyatartó, parányi gyer‑
tyával,  amit  a  fülükben  csengő 
ünnepi  dalokkal  együtt,  szép 
emlékként őrizhetnek.   B.E.

Meghívó

Hagyományőrző  
Szilveszteri Bálra

Svédasztal sok finomsággal,  
korlátlan italfogyasztás

zene, tánc, műsor, tombola
a Finta Rendezvényteremben

Részletek:
06-20-9551-219 vagy 06-30-9002-166

A kitüntetett diákok  tiszteletére 
szervezett ünnepséget az ugyan‑
csak  remek eredménnyel büsz‑
kélkedő, Avis Cantrix Leánykar 
nyitotta  meg.  A Kőrösi  Csoma 
Sándor  Általános  Iskola,  Rápli 
Györgyi  által  vezetett  kórusa 
idén a Nemzetközi Egyházzenei 
Fesztiválon  második  helyezést 
ért el. Az énekkar különlegessé‑
ge, hogy az iskola egykori diákjai 
még ma  is visszajárnak énekel‑
ni, így részesei voltak a külföldi 
szereplés  sikerének  is,  amiért 
egy‑egy  oklevelet  ők  is  kiérde‑
meltek. A kórusdalokat  követő‑
en  Isépi Réka,  a  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  kilencedi‑
kes tanulója két Karinthy Ferenc 
novellát  mondott  el,  majd  a 
későbbiekben  ő  is  átvette  az 
országos Eötvös József országos 
középiskolai versenyen elért 10 
helyért  járó  emlékérmet.  T. 
Mészáros András  polgármes‑
ter  a  kitüntetések  átadása  előtt 
kifejezte örömét az érdi diákok 
által  nyújtott  teljesítményekért, 
miközben  magyarázatot  adott 
arra  is:  attól,  hogy  a  korábban 
már emlékéremmel jutalmazott 
tanulók három éven belül nem 
kaphatnak  újabb  Érd  Kiváló 
Diákja  plakettet,  a  város  épp‑
olyan  büszke  rájuk,  és  ezt  egy 
elismerő  oklevéllel  ki  is  fejezi. 
Mint mondta, az önkormányzat 
kizárólag  takarékossági  okok‑
ból  döntött  így,  de  ettől még  a 
kiváló eredmény valóban büsz‑
keségre  ad  okot  mindenkinek, 
hiszen  a  kimagasló  sikerekkel 
nem  csupán  önmaguknak, 
iskolájuknak és felkészítő taná‑
ruknak, hanem az egész város‑
nak  is  büszkeséget  szereznek, 
megilleti hát őket az elismerés. 
A polgármester egyben gratulált 
és  köszönetet mondott  a  peda‑
gógusoknak is, akik fáradtságot 
nem  ismerve,  melléjük  állnak, 
kitartóan  támogatják, biztatják, 
és  segítik  növendékeiket,  hogy 
a  versenyeken  felejthetetlen 
élmények  részesei  legyenek. 
Mind  a  diákok,  mind  a  felké‑
szítő  pedagógusok  megérdem‑
lik  az  elismerést  és  a  tapsot! 
– zárta rövid ünnepi beszédét T. 
Mészáros András, majd egy‑egy 
őszinte  kézszorítás  kíséretében 
átnyújtotta a kiváló diákoknak a 
rangos kitüntetéseket. 
A 2009/2010‑es  tanévben 

csaknem  százan  értek  el  kima‑
gasló  versenyeredményt,  váro‑
sunkat képviselve. A Közgyûlés 
Oktatási  és  Mûvelődési 
Bizottsága  döntése  alapján 
43  diák  érdemelte  ki  az  Érd 
Kiváló Diákja  emlékérmet, míg 
huszonketten  már  az  elmúlt 

három  évben  már  megkapták 
a  plakettet,  így  az  idei  teljesít‑
ményüket  oklevéllel  ismerték 
el. Az Avis Cantrix Leánykórus 
tagjait  nemzetközi  versenyen 
elért  sikerükért  emlékéremmel 
jutalmazták,  míg  az  énekkar 
húsz olyan tagja, akik már nem 
a Kőrösi  iskola  tanulói,  díszok‑
levelet vehetett át. 
Az Érd Kiváló Diákja emlékér‑

met  idén  negyedik  alkalommal 
adták  át,  ugyanis  a  közgyûlés 
2007‑ben emelte a városi kitün‑
tetések  rangjára,  és  a  díj  azok‑
nak az érdi általános és közép‑
iskolában,  valamint  alapfokú 
mûvészetoktatási  intézmény‑

ben  tanuló  diákoknak  adomá‑
nyozható,  akik  nemzetközi 
tanulmányi  versenyen  az  első 
húsz,  az  oktatási minisztérium 
által  kiírt,  és  támogatott  orszá‑
gos  tanulmányi  versenyen  az 
első tíz, míg a megyei tanulmá‑
nyi  versenyen  az  első  három 
helyezés  valamelyikét  érték 
el.  A diákok  a  bronzplakettet 
egy alkalommal kaphatják meg 
alapfokú, majd egy alkalommal 
középfokú tanulmányaik során.
Az Eőry Emil szobrászmûvész 

által tervezett, a tudás és a hal‑
hatatlanság  fáját  ábrázoló,  Érd 
Kiváló Diákja emlékplakettel az 
idén a következő tanulókat tün‑
tették ki:

Országos versenyen elért 
eredményért:  Isépi Réka, 
Pálos Zsófia, Bosits Miklós, 
Katz Levente  (mindnyájan  a 
Vörösmarty  gimnázium  tanu‑
lói), valamint Kozma Gyöngyvér 
(Bolyai iskola), Paulik Vivien és 
Veizer Petra (Széchenyi iskola).

Megyei versenyen elért ered
ményért: Gál Benjamin, Kubics 
Márta, Károlyi Áron, Kalmár 
Ildikó, Márton Dóra, Pozsgai 
Zsuzsanna, Faragó Laura, Szûcs 
Virág (Vörösmarty gimnázium)

Csapatversenyben:  Virágh 
Anna, Kalocsai Péter, Hoffmann 
Áron (Vörösmarty gimnázium)

Szintén csapatversenyben: 
Bohn  Gergely,  Mata  Zsombor, 
Süle  Soma,  Szolnok  Roland 
(Bolyai  iskola);  Dósa  Dániel, 
Szonda  Katalin,  Sebők  Beatrix, 
Takács  Eszter  (Bolyai  isko‑
la);  Faragó  Zsolt,  Orbán  Noémi 
(Széchenyi  iskola);  Horváth 
Márton,  Máthé  Péter,  Ribényi 
Márton (Széchenyi iskola), Kontra 
Dorottya (Széchenyi iskola)

A nemzetközi versenyen 
elért eredményért az  Avis 
Cantrix  Leánykarból  emlék‑
plakettet  kapott:  Gróh Katinka, 

Kovács Zsuzsanna, Pintér 
Eszter, Dömötör Júlia, Nagy 
Dominika, Németh Réka, 
Hacknauer Nikoletta, Reizinger 
Zsófia, Kocsis Klaudia, Kajtsa 
Szilvia, Zsigmund Bernadett. 

Az emlékéremmel már koráb-
ban díjazott, idén oklevélben 
részesülő diákok a követke-
zők:

Megyei versenyen elért ered
ményért: Havas Bendegúz, 
Molnár Áron, Batha Bálint, Pató 
Máté, Szekeres Zsolt, Farkas 
Tünde, Budavári Ruben Pál, 
Bosits Tímea, Czeglédi Dániel 
(Vörösmarty  gimnázium), 
Babits Eszter (Széchenyi iskola), 
Rácz Nikoletta (Kőrösi iskola)

Országos versenyen elért 
eredményért: Kecskés Bog
lárka, Dömötör Kata, Kalla 
Krisztina, Csizmadia Ádám, 
Mudra Katalin, Bosits Etele, 
Dabóczi Mátyás (Vörösmarty 
gimnázium) Hodozsó Benjámin 
(Bolyai  iskola),  Erényi Júlia 
(Kőrösi iskola)

Nemzetközi versenyen elért 
eredményért: Takács Hajnalka 
(Kőrösi  iskola),  Szilas Judit 
(Kőrösi iskola).
  Bálint Edit

Negyedszer adták át az Érd Kiváló Diákja kitüntetéseket

Dicsõséget szereztek a városnak
Érd büszke lehet a 
városban tanuló diákja-
ira, hiszen – akárcsak 
a korábbi esztendõkben 
– T. Mészáros András 
polgármester az idén is 
több tucat emlékérmet 
és oklevelet nyújtott át 
azoknak az általános és 
középiskolás tanulóknak, 
akik kimagasló eredményt 
értek el rangos megyei-, 
országos- és nemzetközi 
versenyeken. 

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíj 2011. elosztásáról
Az Oktatási és Művelődési Bizottság  a 150/2010. (XI.18.) OMB számú határozatával döntött a Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj keretösszegének az elosztásáról. 
A pályázati felhívásra 113 hallgató nyújtotta be az A típusú,  12 tanuló  a B típusú  pályázatát. Az Oktatási és Művelődési Bizottság  a 2011. 
évben 72 pályázót támogat a jogszabályban előírtaknak megfelelően 1000 - 5000 Ft összeggel. A támogatást kiegészítheti  Pest Megye 
Önkormányzata, illetve kiegészíti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 
A Humánpolitikai Iroda minden pályázót írásban értesít a pályázat eredményéről.
A támogatott pályázókat  az OKM Támogatáskezelő tájékoztatja az ösztöndíj végleges  összegéről.
 Humánpolitikai Iroda

Közös karácsony a mozgáskorlátozottak egyesületében

Csengettyûzve és énekelve
Sokak szerint a Karácsony családi ünnep, de éppen 
emiatt jóval magányosabbnak érzik magukat azok az 
emberek, akiknek nincs lehetõségük arra, hogy csalá-
di körben emlékezzenek meg a szeretet ünnepérõl. 

Noha  Érd  Város  Polgárőr 
Egyesületének  egyik  legutóbbi 
sajtótájékoztatóján  elhangzott, 
hogy a gyakori járőrözéseknek és 
a polgárőrök fokozottabb jelen‑
létének köszönhetően csökkent 
az idős emberek sérelmére elkö‑
vetett bûncselekmények száma, 
azért nem árt az óvatosság, mert 
a bûnözők gyakran kihasználják 
az idősek kiszolgáltatott helyze‑
tét,  jóhiszemûségét  és  jóindu‑
latát,  és  ahol  tudják,  becsap‑
ják,  meglopják  őket.  Ezért  a 
bûncselekmények  megelőzése 
érdekében a rendőrség az eddig 
előfordult  leggyakoribb,  tipi‑
kus  eseteket  figyelembe  véve 
néhány  jó  tanáccsal  szeretné 
felhívni az idős emberek figyel‑
mét, hogyan kerülhetik el, hogy 
bûncselekmény  áldozatává  vál‑
janak. 
Mindenekelőtt  gondoskod‑

janak  otthonuk  biztonságáról. 
Megfelelő riasztóberendezéssel, 
biztonsági  lánccal,  illetve  ház‑
őrző  kutyával  megakadályoz‑
hatják  illetéktelenek  bejutását 
a  házukba,  lakásukba.  Mindig 
zárják be az ajtókat, ablakokat, 
ha  pedig  elmennek  otthonról, 
a  kulcsaikat  soha  ne  rejtsék  el 
lakásuk vagy házuk körül, mert 
a betörők nagyon leleményesek, 
még a  legtitkosabb  rejtekhelye‑
ket is könnyen felfedezik.
Aki  nagyobb  pénzössze‑

get  tart  otthonában,  azt  min‑
dig  tegye  biztonságos  helyre, 
aminek  ismerete  csak  önre  tar‑

tozik,  senkivel  ne  ossza  meg. 
Tanácsos  lemez  vagy  pénzka‑
zettát  használni.  Fontos,  hogy 
a házalókat, ügynököket, táská‑
ból áruló idegeneket soha, sem‑
milyen  indokkal ne  engedje be 
otthonába,  bármivel  érvelnek, 
és  lehetőleg  ne  is  vásároljon 
tőlük.  Hasonlóképpen  járjon 
el  a  „túlfizetésre”  hivatkozó, 
magukat valamelyik szolgáltató 
munkatársának kiadó idegenek‑
kel is. A közüzemi szolgáltatók‑
nál  nem  gyakorlat,  hogy  kész‑
pénzben,  dolgozóikkal  küldik 
vissza  a  „túlfizetés”  összegét, 
aki  ilyet  állít,  egészen  biztosan 
csaló,  ezért  utasítsa  vissza,  és 
semmi  szín  alatt  se  engedje be 
őket otthonába.
Ha  ismeretlen  ember  rendőr‑

nek,  illetve  más  hivatalos  sze‑
mélynek adja ki magát, mindig 
kérje  el  az  arcképes  igazolvá‑
nyát.  Ne  engedje  be,  ha  nem 
győződött meg hitelt érdemlően 
személyazonosságáról. Ilyenkor 
telefonon  is  érdeklődhet,  hogy 
valóban hivatalos szervtől érke‑
zett‑e  a  látogató,  érdemes  ezt 
is  leellenőrizni,  mielőtt  ajtót 
nyitna.
Ápoljon  jó  kapcsolatot  a 

szomszédaival,  óvatos  figyel‑
mük,  segítő  szándékuk  jól 
jöhet  a  bajban.  Kölcsönösen 
odafigyelhetnek  egymásra,  és 
ha  rendellenességet  észlelnek, 
vagy  gyanús  idegeneket  látnak 
a  lakásaik  közelében,  azonnal 
értesítsék a rendőrséget. 

A küszöbön  álló  ünnepek 
előtti bevásárlás idején fokozott 
óvatossággal  őrizzék  a  pénz‑
tárcájukat,  hiszen  ilyenkor  a 
szokásosnál  is  több  zsebtolvaj 
lesi a kellő pillanatot. Az effajta 
lopásokat  jellemzően  az  utcán, 
zsúfolt  tömegközlekedési  esz‑
közökön vagy piacokon követik 
el.  Ha  teheti,  bevásárlását  idő‑
zítse nappalra, és a pénzét min‑
dig tartsa biztos helyen, még az 
üzletben  is.  Semmiképpen  ne 
tegye  pénztárcáját,  vagy  táská‑
ját  a  kosár  tetejére.  Utazáskor 
mindig  tartsa  a  táskáját  maga 
előtt, és ne felejtse leellenőrizni, 
nem maradt‑e nyitva. 
Ha utcai  vagy banki  automa‑

tából vesz fel pénzt, mindig jár‑
jon el körültekintően, és inkább 
forgalmas helyet válasszon. PIN 
kódját  csak  akkor  üsse  be,  ha 
meggyőződött  róla,  hogy  nem 
figyelik.  A pénzt  azonnal  tegye 
be a táskájába, nehogy kikapják 
a kezéből.
Érdemes megfogadni a fenti jó 

tanácsokat, annál is inkább, mert 
a karácsonyi ünnepek előtt a tol‑
vajok száma gyarapodik. Ilyenkor 
többet  vásárolnak  az  emberek, 
olykor  figyelmetlenebbek  is,  és 
ezt használják ki a zsebtolvajok, 
meg  sok  esetben  a  portékáju‑
kat  kínáló  házalók,  és  a  külön‑
féle  csalással  próbálkozók.  Igaz, 
hogy a bûn üldözése a rendőrök 
feladata,  de  a  bûncselekmények 
megelőzése  mindannyiunk  fele‑
lőssége.   B. E.

Rendõrségi jó tanácsok bûnmegelõzésre

Ne adjon esélyt a tolvajoknak!

A Jorgovani énekkar nem csak magyarul énekelt
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A Csengettyûs zenekar ismert karácsonyi dalokat adott elõ

Az ünnepséget a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola ugyancsak remek 
eredménnyel büszkélkedõ Avis Cantrix Leánykara nyitotta meg  
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Az elismeréseket T. Mészáros András polgármester adta át  

karácsony


