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Köztudott, hogy a cigányság 
körében országosan is súlyos 
problémák vannak, amelyek 
nem csupán abból adódnak, 
hogy a kívülállókkal kerülnek 
konfliktusba, hanem maguk 
között is, sőt a családokban is 
óriási a széthúzás, a tolerancia 
teljes hiánya tapasztalható – 
fogalmazott Pordán János, majd 
a borsodi cigányvajda szavaira 
emlékeztetett, aki azzal osto
rozta a saját kisebbségét, hogy 
maguk között sem teremtettek 
olyan körülményeket, hogy 
egymást támogatnák. Pedig 
igencsak megérett a helyzet az 
összefogásra, arra, hogy egy
mást is segítsék a munkahelyte
remtésben, a segélyek igazságos 
elosztásában, hogy a támogatás 
ténylegesen azokhoz jusson el, 
akik valóban rászorulnak, és ne 
történjenek visszaélések. 

Az Érdi Cigány Tanács Egye
sület megalakulásának továb
bi céljait említve Pordán János 
kiemelte: saját feladataik teljesí
tése érdekében rendkívül fontos
nak tartják az együttmûködést 
a Cigány Kisebbségi Önkor
mányzattal és a többi kisebbsé
gi önkormányzattal, valamint a 
rendvédelmi szervekkel, a pol
gárőrséggel, és minden olyan 
intézménnyel, amely a cigányság 
életmódjának, életfelfogásának, 
kulturáltságának, oktatásának 
javítása érdekében tevékeny
kedik. Az egyesület megalakí
tásával el szeretnék érni, hogy 
ezzel az összefogással maguk is 

tevékenyen részt vegyenek saját, 
égetően fontos problémáik meg
oldásában. 

A cigány kisebbségnek sok 
esetben gondot okoz, hogy nem 
tud hová fordulni tanácsért, jogi 
segítségért, ezért azt tervezik, 
hogy székhelyükön a jogi ügyek 
megoldására is mûködik majd 
tanácsadás. Pordán János sie
tett hozzátenni: akit ártatlanul 
tartóztatnak le, minden eszközt 
megragadnak, hogy kihozzák, 
de maguk viszik be a rendőr
ségre és jelentik fel azokat, akik 
valóban bûncselekményt követ
nek el! 

Az alakuló értekezlet szó
noka arra is figyelmeztette az 
alapító tagokat és a résztvevő
ket, hogy senkinek ne legyenek 
olyan illúziói, hogy a szervezet 
ma létrejön, és holnaptól már 
minden a legnagyobb rendben 
lesz. Hosszú és kemény munka 
vár rájuk céljaik elérésében. 
Mindenekelőtt meg kell szerez
niük az Érden és környékén élő, 
háromezernyi lelket számláló 
cigányság bizalmát, és el kell 
érniük, hogy megértsék, saját 
érdekük az együttmûködés. 
Véget kell vetni annak a gya
korlatnak, ami az utóbbi idő
ben elharapózott, hogy egyes 
romák nyerészkedni próbáltak 
a rászorulók nyomorúságával. 
Kijárták a munkát, segélyt, ado
mányt, majd jól megsarcolták 
azt, aki kapta. Ezért vált szük
ségessé, hogy ezeket a folyama
tokat ellenőrizzék, ne lehessen 

vele visszaélni, és ténylegesen 
azok vegyék igénybe a támo
gatásokat, akik rászorulnak 
és jogosultak rájuk. Pordán 
János hangsúlyozta: az alapító 
tagok nem azért hozzák létre 
az egyesületet, mert funkciót 
szeretnének maguknak, hanem 
hogy a céljaiknak megfelelően 
a legjobb tudásuk szerint segít
hessenek a roma kisebbségnek. 
A szervezetet szórólapokkal, 
plakátokkal is népszerûsíteni 
fogják. Meggyőződésük – itt 
a bûncselekményekre utalt a 
Pordán János –, hogy az egymás 
közötti párbeszéd, és akár csak 
egyetlen jó szó is többet ér, mint 
három egyenruhás jelenléte! 

A alakuló ülésen az alapító 
tagok egyhangúlag elfogadták 
az Érdi Cigány Tanács Egyesület 
alapszabályát, majd megválasz
tották a szervezet tisztségvise
lőit. Az egyesület elnökeként 
Száva Jánosnak, alelnökként 
Rafael Attilának szavaztak 
bizalmat. Az alapító tagok 
soraiban többek között tanult, 
többdiplomás emberek vállal
ták, hogy társadalmi munkában 
segítsék a roma közösség érdek
érvényesítését, társadalmi beil
leszkedését, és nem kevésbé a 
cigány kisebbség egymás iránti 
toleranciájának erősödését. 

Az Érdi Cigány Tanács 
Egyesület mûködési területe 
Érd és környéke. Székhelye 
Tárnokon, a Kossuth utca 76. 
szám alatt található. 

 Bálint

Megalakult az Érdi Cigány Tanács Egyesület

Összefogtak a romák
Ez most nem a harag napja! – kezdte rövid köszöntõjét Pordán János a Polgárok 
Háza dísztermében, a február 9-re összehívott, Érdi Cigány Tanács Egyesület ala-
kuló ülésén. – Ellenkezõleg, azért jöttünk össze, hogy összefogjunk, és egyesületet 
alapítsunk, olyan szervezetet, amely minden tekintetben képviseli a helyi cigány-
ságot, és segíti õket érdekeik érvényesítésében.  

Az alapító tagok kézfenntartással fejezték ki egyetértésüket. Egyhangúlag megszavazták a megalakulást
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helyi közélet

Festményeket és fotókat bemutató tárlat 
nyílt a Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájában 
Vándorkiállítás a fákért címmel. A kiállítás a 
természet kíméletlen pusztítására hívja fel a 
figyelmet.

A Vándorkiállítás a fákért címû tárlat a 
Szemléletváltás az Életért (SzÉL) Ember és 
Környezetvédő Közhasznú Egyesületnek 
köszönhetően jött létre, már több városban is 
bemutatták. A kiállítás Huszárné Hargitai Beáta 
festőmûvész alkotásain keresztül mutatja be a 
fák szépségét, a békés természeti környezetet, 
a NépszigetPalotasziget fáinak brutális kiirtá
sáról készült fotókkal pedig – sajátos kontraszt
ként – az utóbbi időben veszélyesen terjedő 
fapusztításra, a szakszerûtlen csonkolásokra, a 
természetkárosításra hívja fel a figyelmet.

A festmény és fotótárlatnak immár harminc
hetedik helyszíne volt a Kincses Óvoda Ófalusi 
Tagóvodája. 

– Még tavaly ősszel jelentkezett Karay Zsófia, 
hogy mit szólnánk a kiállításhoz. A mi óvodán
kat javasolta Perlaki Csilla, mert tudja, hogy a 
környezeti neveléssel kiemelten foglalkozunk 
– mesélt lapunknak a kiállítás előzményeiről 
Pócsiné Sivák Erzsébet tagóvodavezető.

A vándortárlatot a tagóvodavezető nyitotta 
meg. Pócsiné Sivák Erzsébet Benedek Elek 
Szeresd a fát címû versével köszöntötte az 
óvoda épületében összegyûlt sokaságot. 

– A gyerekek ismerik a verset, mert minden 
évben a madarak, fák napján elmondjuk, hogy a 
fa is egy anya, minden levele egyegy gyermek. 
Tudják, hogy azért nem szabad tépni a levelet, 
mert olyan, mintha nekünk húznák a hajunkat 
– mondta az Érdi Újságnak az óvodapedagógus. 
A megnyitóbeszédet követően Karay Zsófia, a 
SzÉL Egyesület elnöke mesélt a gyermekeknek a 
fák életünkben betöltött szerepéről, a környezet 
védelméről és az egészséges táplálkozásról. Az 
óvodások láthatóan nagyon élvezték a játékos 
előadást, izgatottan számoltak be környezetvé
delmi ismereteikről a vendégeknek.

A megnyitó részeként a Józsa testvérek és 
Agonács Gábor építészmérnök szólaltatott meg 
fa hangszereket. A pásztorfurulya, a citera és a 
klasszikus gitárjáték elvarázsolta a gyerekeket. 
A mûsor zárásaképpen dr. Szabó Dezső ker
tészmérnök a komposztálás rejtelmeibe vezette 
be az érdeklődőket. A megnyitót követően a 
résztvevők bio „éltető étkeket” és gyógyteakeve
rékeket kóstolhattak.

Az Ófalusi óvodában fontosnak tartják, hogy 

a gyermekek környezettudatos szemlélettel 
nevelkedjenek. Ennek érdekében kiemelten 
ünneplik a környezet jeles napjait: a víz, a 
föld, a madarak és a fák, a környezetvédelem, 
a takarítás és az állatok világnapját. A fák éle
tét elmesélő tárlat – mely február 28ig bárki 
számára megtekinthető az óvodában – már 
több érdi oktatási intézményben – a Teleki 
Sámuel Általános Iskolában, a Széchenyi 
István Általános Iskolában és a Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumban – állomásozott. Az 
Ófalusi óvodából egyenesen a Tusculanum 
óvodába költözik. Kovács Renáta

Festmények és fotók az óvodában

Vándorkiállítás a fákért

Agonács Gábor szólaltatta meg a hangszereket
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Jelentkezési felhívás
A MARIANUM Általános Iskola felvételt hirdet  

a 2011/2012-es tanévben induló első évfolyamára.

Az egyik osztály általános tanterv szerint angol nyelvet,
a másik osztály  német nemzetiségi tanterv szerint,

emelt óraszámban német nyelvet tanul.

Jelentkezés időpontja:
2011. február 21–22-én 14.00 és 17.00 óra között

az iskolában.

Kérjük, a felvételi beszélgetésen  
a gyermekkel együtt mindkét szülő jelenjen meg.

Az óvodai szakvéleményt és a születési anyakönyvi kivonatot is
 hozzák magukkal!

        
Szalma István igazgató,  

www.marianum.hu

Pályázati felhívás
A Szociális Gondozó Központ pályázatot hirdet az Érd, Topoly u. 2. 

sz. alatti Idősek Otthona takarítási feladatainak ellátására.
Az intézmény két épületből áll, összesen 640 m2. A takarítási 

területet az ellátottak lakószobái, vizes helyiségek, közlekedők, 
ebédlő, társalgó és irodahelyiségek teszik ki.

Feladat ellátásának módja: vállalkozási szerződés keretében.
Pályázat beérkezésének határideje, helye:

2011. február 28. 
2030 Érd, Budai u. 14.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen
Felvilágosítást nyújt: 

Érsek Sándorné tagintézmény-vezető,
Időseket Ellátó Központ, 2030 Érd, Topoly u. 2. 

Telefon: 06-23-375-185
vagy

Grátzer Mihályné intézményvezető
2030 Érd, Budai u. 14. 

Telefon: 06-23-520-362

Az óvodások feszülten figyelték az elõadókat


