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Akár sikeres, akár kevésbé ered-
ményes volt is ez az iskolaév, 
elmúlt, és a teljesítménytõl füg-
getlenül, hosszú szünidõ vár 
mindenkire.  A néhány napos 
kellemes semmittevést azonban 
hamar megunják, és eseményre 
vágynak a lurkók. Mivel a szer-
vezett táborok drágák is, meg 
ha telik is egy-kettõre a családi 
költségvetésbõl, mégsem töltik 
ki a teljes vakációt, ezért az 
érdi Módszertani Gyermekjóléti 
Központ az idén kibõvítette 
a korábbi évek sikeres nyári 

prevenciós programjait, és két 
hónapon keresztül Ófaluban is 
várja azokat a nebulókat, akik 
jó társaságban, érdekes foglal-
kozásokon, kirándulásokon 
szeretnének részt venni. 

A Gyermekjóléti Központ 
az idei vakáció alatt a hét két 
napján – kedden és szerdán 
– „beköltözik” az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és 
Nevelési Tanácsadó (a volt 
II. Lajos iskola) épületébe, 
ahol érdekes, tartalmas prog-
ramokkal várja a környéken 

élõ nebulókat – tudtuk meg 
Bereiné Petrik Máriától, a köz-
pont vezetõjétõl. Törekedtek 
arra, hogy az Ófalusi nyár vál-
tozatos, és szórakoztató legyen 
azok számára is, akiknek nincs 
lehetõségük arra, hogy tábor-
ban, nagyszülõknél vagy víz-
parton töltsék a szünidõt. A 
gyermekeket minden kedden és 
szerdán Kiss Sanyi bácsi várja 
majd. Az elsõ találkozás júli-
us 5-én lesz, amikor Érd-Ófalu 
nevezetességeivel ismerked-
nek. Másnap a tanösvényt jár-

ják végig. A továbbiakban aztán 
olyan vendégek is csatlakoznak 
majd hozzájuk, akik a telepü-
lésrész múltjáról, történetérõl, 
legendáiról tudnak sokat mesél-
ni a kíváncsi gyerekeknek. 

Azt is tervezik, hogy megláto-
gatnak, és közös erõvel, együtt 
kitakarítanak egy-két elfelejtett 
kegyhelyet, ahol a régi lakosok 
korábban keresztet állítottak, de 
utódaik elhanyagolták, benõtte 
a gaz, és rendezetlen a környé-
ke. Így nemcsak megismerik, de 
megtanulják óvni és védeni is a 
saját környezetüket, és büszkék 
lesznek rá, hogy hozzájárultak 
a helyi értékek felfedezéséhez, 
és rendezéséhez. A Minarethez 
látogatva török hagyományokat 
ápoló csoportokat látnak majd 
vendégül, akik nemcsak mesél-
nek régen volt szokásokról, 
hanem a történelmi játékokba, 
kézmûves foglalkozásokba be is 
vonják majd a nebulókat, hogy 
valóságosan is megtapasztalják 
a múltbéli emlékeket. Minden 
hétre jut majd valami érdekes, 
szórakoztató program. Lesz 
sportnap és táncoktatás is, de 
még író-olvasó találkozó, szám-
háború és Ki mit tud? vetélkedõ, 
valamint Duna-parti, százha-
lombattai kirándulás is szerepel 
a tervekben. 

Ófaluban tehát minden ked-
den és szerdán, reggel 9-tõl dél-
után 1 óráig tartanak a vakációs 
foglalkozások. Csütörtökönként 
hagyományosan, idén is a lakó-
telepen mûködõ Gyermekjóléti 
Szolgálat bejáratánál gyülekez-
hetnek mindazok, akik szíve-
sen részt vennének a szintén 
Kiss Sanyi bácsi által vezetett, 
a korábbi években is népszerû 
kirándulásokon. Most is az a 
terv, hogy gyalogtúrával kere-
sik fel és ismerkednek a város 
és környékének nevezetes-
ségeivel. Diósddal kezdenek, 
majd Érdligetre, Érd-Ófaluba, 
Parkvárosba, a Fundoklia-völgy-
be, sõt, még a Tárnok közeli 
Imre lovastanyára is ellátogat-
nak. A kirándulókat tehát csü-
törtökönként az Emma u. 7. 
szám alatti épület elõtt várják 
reggel 9 órára. 

Mind az Ófalusi nyár, mind 
pedig az Ismerd meg Érdet 
programsorozat vidám bog-
rácsozással zárul majd a nyár 
végén, augusztusban, de addig 
még sok szép pillanat, érdekes 
történet, tartalmas foglalkozás, 
számos új barát, játék, és renge-
teg kacagás vár azokra a vakáci-
ózó gyermekekre, akik az idén 
a helyi szünidei programokat 
választják.

 Bálint Edit

Ófalusi nyár a Gyermekjóléti  
Központ szervezésében
Ünnepélyes évzáró, jutalom- és bizonyítványosztás, majd a lelkes diáksereg felsza-
badultan, ujjongva hagyja el az iskolát azon örvendezve, hogy két és fél hónapig a 
tájékára sem kell mennie! Igen ám, de mivel múlassák a hosszú nyári napokat? Az 
érdi Módszertani Gyermekjóléti Központ az idén az Ófaluban élõ diákokat tartalmas 
programokkal várja. 

Az Ófalusi nyár programjai
2011. július 5.(kedd)  –  Ismerkedés Érd-Ófalu neveze-

tességeivel
2011. július 6. (szerda)  – Erdei tanösvény megismerése
2011. július 12. (kedd)  –  Kirándulás, megjelölt helyen 

takarítás
2011. július 13. (szerda)  –  Kirándulás Ábel András hely-

történész vezetésével
2011. július 19. (kedd)  – Tánctanulás, hagyományõrzés
2011.július 20. (szerda)  –  Törökkori hagyományõrzõ 

csoport bemutatója
2011. jûlius 28. (kedd)  –  Kirándulás, kegyhelyhez, kör-

nyékének rendezése
2011. július 27. (szerda)  – Számháború
2011. augusztus  2. (kedd)  – Ki mit tud? vetélkedõ
2011. augusztus  3. (szerda)  – Sportnap
2011.augusztus 9.  Kirándulás történelmi helyeken
2011. augusztus 10.  Író-olvasó találkozó
2011. augusztus 16.  Százhalombatta, Érd határa kirándulás
2011. augusztus 17.  Kirándulás a Duna-parton
2011. augusztus 23.  Bográcsozás – zárórendezvény

Ismerd meg Érdet - kirándulások, gyalogtúrák
2011. július 7.  Érd-Ófalu nevezetességei
2011. július 14.  Érd városközpont
2011.július 21.  Érd Parkváros
2011. július 28.  Beszélgetés ismert személyiséggel
2011. augusztus 4.  Imre lovastanya
2011. augusztus 11.  Beszélgetés ismert személyiséggel
2011. augusztus 18.  Fundoklia völgy
2011. augusztus 26.  Bográcsozás

Kellemes a láblógatás a vízparton, de egy gyalogtúra ennél sokkal izgalmasabb lehet
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A gyerekeknek mindig új kihívást jelent saját kezûleg létrehozni valami szépet (tavalyi felvételek)

helyi társadalom

Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

„Segíthetek?”
címmel a 2011-2012 tanévre tanulmányi sikerességük 

előmozdításának támogatására 
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet 

magyar állampolgárságú,
 Érdi, cigány/roma  tanulók/hallgatók részére 

A pályázat célja: az a roma származású általános vagy középiskolás, vagy felsőfokú 
oktatásban tanuló részesülhessen támogatásban, aki képességeihez mérten jól sze-
repel az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, 
feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén 
tartózkodik életvitelszerűen.
A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára javasolhatja 
az ösztöndíjra. Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés a rangsorolás 
szerint történik.
Pályázati feltételek:
–  Az általános iskolai tanulók 5. osztálytól pályázhatnak.
–  Cigány-roma származású és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, 

érvényes lakcímkártyával igazolva.
–  Iskola, (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
–  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen 

a tantárgyak, 1-től 5-ig terjedő számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha 
nem így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizonyítványon feltüntetni számmal 
az elért eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni. ) 

–  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. /Akinek a magatartása 
nem felel meg a pályázati kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből! / (az átlag-
számításba a magatartás, szorgalom nem számít bele). Külön elbírálás alá esik az a 
tanuló, aki nem éri el a 3 egész átlagot, de példás magatartása (5) és szorgalma (5) 
miatt jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: a korábban közölt időponttól eltérően 2011. 
július 4. déli 12 óra.  
Helye: Polgárok Háza 1. emelet 107. szoba, személyesen, Kalányos Éva romareferens-
nél szerdán: 8-14 óráig, és pénteken 8-12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes 
a pályázata. A határidőn túl beadott pályázat nem érvényes!
Az elbírálás ideje: 2011. július 27. 
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető, Kalányos Éva romare-
ferensnél. Érd, Alsó u. 3. I. em. 107. szoba, valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati 
Irodáján!

Balogh Csaba Érdi CKÖ elnök s.k.

A “budai Broadway” máig egyetlen, de 
országos szinten is jelentős teátruma a 
Karinthy Színház. Az intézmény a napok-
ban logó-pályázatot hirdetett.

- Harmincadik évadunkat kezdjük el szeptem-
berben. Úgy gondolom, hogy ennek az évfor-
dulónak méltó megünneplése egy új logó - 
mondja Karinthy Márton, a színház igazgatója.  
- A kezdetekkor még csak vágyként fogalmaz-
tam meg a szlogent “Buda népszerű színháza”. 
Az évek során ez valósággá vált. Szeretném, 
ha a jelmondat továbbra is összeforrna a Kar-
inthy Színház nevével!
Karinthy Márton gyermekkori álmát valósította 
meg, amikor létrehozta a Bartók Béla út 130. 
alatt található intézményt.

- Három évtized nagy idő, főleg annak fé-
nyében, hogy a színházat saját erőmből fejlesz-
tettem, építettem fel. Minden évben sikerült 
valami újat hozni, nemrégiben forgószínpad 
készült, és kibővítettük az előcsarnokot is. A 
függetlenségnek megvan az az előnye, hogy 
egyedül tőlem függ, milyen darabokat tűzünk 
műsorra. Évek óta nagy siker a Büszkeség és 
balítélet című előadásunk. Ebben a szezon-
ban a Hippolyt, a lakáj is látható a Karinthy 
Színház színpadán.
A direktor olyan logót szeretne, amely a múlt-
ban elért sikerek mellett a szórakoztatást, 
a kultúrális sokszínűséget, és a korosztályok 
közötti különbségek áthidalását egyaránt 
jelképezi. A logóterveket június 15-ig várják a 
karinthy.szinhaz@gmail.com címre.

Harminc éves a Karinthy Színház

1118 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 130. 203-8994


