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Jól sikerült a gyereknap

Civilek és önkéntesség

É

rd Megyei Jogú Város Polgármestere, az érdi Környezetvédõ
Egyesület, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Városfejlesztési Kft., az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Szervezete, a Családsegítõ Szolgálat,
a Módszertani Gyermekjóléti Központ, a Habilitációs Központ, az érdi
Vöröskereszt és az Ifi-Klub szervezésében 2011. május 29-én, vasárnap
volt Érden a Gyermeknap, melyet a
Földrajzi Múzeum kertjében rendeztek.
A gyerekeket és a szülõket T.
Mészáros András polgármester köszöntötte.
A jól sikerült rendezvényen közremûködtek: Bukfenc bohóc, a
Habilitációs Központ Csengettyûs
Együttese, a Thalia Ördögei Színtársulat (bemutatták a Csipkerózsika c.
mesét Fellner Gréti rendezésében).
A gyerekek élvezhették a Csodák
Palotája játékait, bemutatóját, voltak
ügyességi játékok, díjakkal, sok-sok
lufival, arcfestés, játékok, vetélkedõk, ajándékok, valamint kézmûves
foglalkozások.
A felsõ képen a Csodák palotája
bemutatója látható, alattaa Bukfenc
bohóc (Bölöni Réka szórakoztatja a
gyerekeket.

Segesdi János alpolgármester köszöntötte a konferencia résztvevõit

A

Utazók, utazások vetélkedõ
a Magyar Földrajzi Múzeumban

A

Magyar Földrajzi Múzeum - eddigi hagyományaihoz hûen - ez
év május 13-án ismét megtartotta a
már jól ismert földrajzi vetélkedõ
döntõjét.
Az immár 14. alkalommal megálmodott rendezvény a 2010/2011- es
tanévben a Vörösmarty Mihály Gimnáziummal és az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtárral karöltve került
megrendezésre a múzeumkertben.
Az 5.-8. osztályos tanulók számára
meghirdetett versenyen a diákok
egyéni tudásukról tettek tanúbizonyságot. A verseny témája a ,,Folyók,
folyamok élõvilága és történelmi szerepe”.
A múzeum a kezdetektõl nagy figyelmet szentel a tudománytörténeti
kutatómunkára, ezért több magyar
utazó tárlója található a kiállításokon, akik idõt, energiát és anyagiakat
nem kímélve folyami kutatással foglalkoztak. A jeles magyar pionírok
között volt Vedres László a ,,csónakos utazó”, Kompolthy Jób kapitány,
Belsõ-Kína kutatója és a rendkívüli
tehetséggel és szakértelemmel megáldott polihisztor Cholnoky Jenõ, aki
a Sárga folyó és a Jangce mederváltozásait tanulmányozta.
A verseny célja, hogy a fiatalság

megismerhesse az olvasás igazi élményét, és a könyvbõl nyert tudás
fontosságát. Az idei eseményt olyan
támogatók fémjelezték, mint a Budakeszi Vadaspark, a Fõvárosi Állatkert, a Medicina és a Kossuth könyvkiadók.
Dr. Szerényi Gábor, a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára vezetésével a gyerekek jó hangulatban, játékos keretek között bizonyíthatták
tudásukat. A minden évben visszatérõ feladatok mellett sok egyéb furfangos és csavaros kérdésre válaszolhattak a versenyzõk.
Különös odafigyelést és gondolkodást igényeltek az idei ,,saccolós”
feladatok. A már jól bevált ,,zsákbamacska” és ,,totó” régi ismerõsként
köszöntötték a tanulókat, akik a verseny egész ideje alatt alapos felkészültségrõl tettek tanúbizonyságot.
A Magyar Földrajzi Múzeum
több mint negyedszázada tekinti fõ
feladatának a magyar geográfia tárgyi emlékeinek és dokumentumainak
gondozását, közkinccsé tételét. A
múzeum az állandó kiállítások mellett fontosnak tartja a fejlõdést és az
ismeretközvetítést, melyre kitûnõ alkalmat biztosít az ,,Utazók, utazások” vetélkedõ.

Az esemény szervezõje Mácsai
Anetta igazgatóhelyettes, múzeumpedagógus,
koordinátora
Dr.
Szerényi Gábor volt. A zsûriben Dr.
Kubassek János múzeumigazgató,
Bakos Mária, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium igazgatója, Paulovits
Istvánné, a Csuka Zoltán Városi
Könyvtár munkatársa foglaltak helyet.
Köszönet jár az iskolák földrajz
szakos tanárainak az alapos felkészítésért és nem utolsó sorban a diákok
kitartó szorgalmáért.
Versenyeredmények:
5-6- os korosztály
I. helyezett Tóth Bence - Gárdonyi Géza Általános Iskola, Érd
II. helyezett Tóth Kristóf Agy Tanoda, Szentendre
III. helyezett Mocsári Eszter Marianum Általános Iskola, Érd
7.- 8- os korosztály
I. helyezett Svingor Hanna Széchenyi István Általános Iskola,
Érd
II. helyezett Pongrácz Zsófia Marianum Általános Iskola, Érd
III. helyezett Bárány Marcell Árpád Fejedelem Általános Iskola
SZABÓ DÁNIEL

VESZÉLYES HULLADÉK GYÛJTÉSI AKCIÓ!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 95/2011. (III.24.) KGY határozatával döntött arról, hogy
VESZÉLYES HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓKAT
szervez a tavaszi és õszi idõszakban.
Az elsõ gyûjtésre 2011. 06. 04-én (szombaton) 8:00 órától - 13:00 óráig kerül sor
Érd, BEM tér és BÉKE tér helyszíneken.
A begyûjtés lebonyolítója a Fõvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Az akció során ingyenesen átveszik a lakosságtól a háztartásban összegyûlt:
Helyszín: BEM TÉR és BÉKE TÉR
Kezdete: 2011.06.04. szombat 08:00 • Vége: 2011.06.04. szombat 13:00
Irodatechnikai hulladékot • Fáradtolajat, olajos flakont
Oldószereket, hígítót • Kiürült sprayflakonokat
Olajos rongyot, levegõszûrõt • Gumiabroncsokat
Növényvédõ-szereket • Fénycsöveket, izzókat
Festék maradékokat, festékes dobozokat
Gyógyszerhulladékokat • Elemeket, akkumulátorokat
Elektromos, elektronikus berendezéseket • Étolajat
Csak a lakosság veszélyes hulladéka kerül begyûjtésre,
és csak a felsorolt hulladékokat veszik át a helyszíneken!
További információ: Városfejlesztési és városüzemeltetési Iroda, Tel.: 23-522-370
www.ftszv.hu

z idei év az önkéntesség jegyében telik, az Európai Unió 2011-et az Önkéntesség Európai Évének nyilvánította. Ebbõl az alkalomból hívta életre az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás ezt a konferenciát, mely alkalmat teremt az Érdi kistérség civil szervezeteinek bemutatkozására. Ez a rendezvény betekintést engedett a megjelent civil szervezetek mûködésébe, és ezzel ráirányítja a figyelmet az „önkéntesség”, mint társadalmi tevékenység
fontosságára.
A konferencián megjelent Segesdi János alpolgármester, Spéth Géza,
Diósd polgármestere, Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere és Lubaczow
testvérváros küldöttsége is.
Segesdi János megnyitójában a polgári civil erényekre hívta fel a figyelmet, mint a szabadság, a saját teljesítményre való építés, az autonómia megõrzése, önálló értékítélet, saját kultúra, mûveltség. Elmondta, hogy ezen tulajdonságok felhasználásának segítésére jött létre ez a tanácskozás.
A fórumon a következõ civil szervezetek mutatkoztak be és ismertették
tevékenységüket, terveiket:
Érdi Lengyel - Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület, Sérültekért Alapítvány (Százhalombatta), Iharos Népmûvészeti Egyesület (Tárnok), Ága-boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, Diósdi Társaskör, Magyar Vöröskereszt
Diósdi Alapszervezete, Dunai Flottilla Gyermek és Ifjúsági Vízitúra Egyesület (Százhalombatta), Környezetvédõ Egyesület Érd és Tárnoki Lokálpatrióták Egyesülete.
Sajnálatos, hogy Érdrõl kevés egyesület és civil szervezet élt a bemutatkozás lehetõségével, és még kevesebb volt az érdeklõdõ.

Egy Nap a Megtartó Magyar Hazáért
2011. Június 4.
Sóskút, Tanyasi Lovasudvar
9.30
10.30

A sóskúti Endzsel-törzs Kassai lovasíjász edzése és bemutatója
Múltunk és jövõnk- gyökereink és gyermekeink Csörgõ Zoltán író
tanár, szimbólum-, hagyománykutató
11.00 Rovásírás- Forrai Sándor élete Czippán István tanár
11.30 Pilis kapuja Szõnyi József Pilisszántó volt polgármestere
12.00 A sóskúti Tanyasi Lovasudvar tanítványainak bemutatója, utána lovaglás
mindenkinek
12.30 Ebéd: borjúgulyás/kecskepörkölt
13.30 Varga-lányok elõadása citerán, Ambrus Károly tárogató mûvész
15.00 v. Nagybányai Horthy Miklós és a Vitézi Rend vitéz Szász Ottó a
Vitézi Rend B-A-Z. megyei székkapitánya
15.30 Haditechnikai fejlesztések Magyarországon Trianon után Dr. Hajdú
Ferenc
16.00 Baranta bemutató
16.30 Trianon bemutatása a korabeli költõkön keresztül Szõke István Attila
versíró
17.00 SAlala Társulat: Kosármesék (aprócska zenés színház a színben és
közös játék)
18.00 Táncház reggelig
Népzene Néptánc Kézmûves foglalkozások Vásárosok Hagyományos magyar
vendéglátás Gyermekjátékok Báálaugrálás Lovaglás Töki-pompos
www.tanyalovas.hu Gál Péter: 06-20-319-34-23
Megközelíthetõség: M7 autópálya felõl és Érd felõl Sóskút tábla elõtt balra; Biatorbágy
felõl Sóskút vége tábla után jobbra. Távolsági buszjárattal könnyen megközelíthetõ!
Belepõdij: felnõtt 1500 Ft, gyermek 1000Ft.
Családi jegy (2 felnõtt 3 gyerek) 5000Ft
Gyermekeknek hat év alatt ingyenes.
A belépõõdíj az egytál ebéd árát tartalmazza!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

