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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes, kétheti lapja

BÍRÓ ANDRÁS ÚJ KÖNYVE

GÓLZÁPOR A NEGYEDIK FORDULÓBAN

„Száz év árnyékában, kevés napsütéssel” című családregényét mutatta be a nagyközönségnek Bíró
András a Csuka Zoltán könyvtárban
(Cikkünk a 8. oldalon.)

Folytatja kitűnô szereplését az Érdi VSE labdarúgócsapata. A negyedik fordulóban Gödöllô, Üllô, Dömsöd és
Diósd csapata ellen is nyert.
(Részletek a 8. oldalon )

Útfelújítás
a Katalin utcában

Szülôsuli
A számok
a konfliktusról törvénye

Lépj egyet
elôre

Az Ága-Boga – az érdi Nagycsaládos Csoport – szervezésében Szülősuli indult, ahol neves szakemberek tartottak és tartanak előadásokat a gyermeknevelést érintő
témákban. Dr. Vassné Baki Ilona
református lelkész a családban elôforduló konfliktusok kezelésérôl
beszélgetett a szülôkkel.

Hetek óta foglalkoztatja Városunk
közvéleményét az ÁSZ-jelentés,
amelyrôl parázs vita folyt a Közgyűlésben. Az ÁSZ-jelentés vitatott pontjairól ígéretünk szerint
megkérdeztük Érd város polgármesterét, T. Mészáros Andrást
és az előző ciklus polgármesterét, Döcsakovszky Bélát.

A munkaügyi központ nem állást
ad, hanem segíti a hozzájuk forduló ügyfelek elhelyezkedését –
hangzott el az „Esély Európában”
elnevezésű kistérségi munkaügyi
konferencián, amelyre az önkormányzatok, a munkáltatók, a képzőintézmények és a civilszervezetek képviselőit hívták meg.

(Kérdésfelvetések a 6. oldalon.)

(Interjúk a 4. és 5. oldalon.)

(További részletek a 2. oldalon.)

Mindenki megy valahová

Felújították a Katalin utca útburkolatát a Pest megyei Út- és Hídépítô Vállalat (PUHI) szakemberei. Padkát építettek, kijavították az úthibákat, és
mire lapunk az olvasók kezébe kerül, addigra már új aszfaltszőnyegen lehet
közlekedni.
(Fotó: Hancsovszky János)

Az új épület a megoldás
Elmarasztalta és kötelezettségei
maradéktalan ellátására utasította
a Magyar Posta Zrt.-t a Nemzeti
Hírközlési Hatóság (NHH) az első
félévi érdi kézbesítési anomáliák
miatt. A hivatal határozata szerint a
posta minőségjavító intézkedései
nyomán nyárra jelentősen javult a
helyzet, de szükség van a további
javításra. Farkas Judit postavezető
lapunknak hangsúlyozta: beváltják a határozatban tett ígéreteket.

Elmondta azt is: novemberben
megnyitja kapuit az új postahivatal. A jelenleginél korszerűbb,
nagyobb intézmény megnyitásával
a posta a szolgáltatások és a
kézbesítők körülményeinek javulását várja. Segesdi János alpolgármester szerint azonban nem az
elavult épület, hanem az egyes
üzletágak kiszervezése okozott
gondot.
(Cikkünk a 3. oldalon.)

Mindenki megy valahová. Zsúfolt buszok, vonatok és autópályák, végeláthatatlan kocsisorok a temetők bejáratánál.
Fogy a virág, fogy a mécses, fogy a benzin. Miért? Mert hivatalos munkaszüneti nap van? Mert kötelező? Mert ilyenkor csodálatos látvány a fényárban úszó sírkert? És az év többi napján? Csönd és elhagyott, gazzal benőtt sírok.
Halottaink türelmesen várnak a következő évig. Addig mindenki megy valahová. Zsúfolt buszok, vonatok és autópályák. Fogy a pénz, fogy az egészség, fogy az idő. Mindannyiunk ideje. És aztán mindnyájan megyünk valahová.
Ugyanoda. És minden évben majd várjuk azt a napot.
(Szöveg: Bozsogi János, fotó: H. J.)
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Merészek és sokszínűek
Fiatal képzôművészek érdi mustrája

A krízis akár barátunk is lehet
Ozsda Erika

Tanulni hívták a szülôket a Széchenyi
Általános Iskolába október 10-én este. Az
Ága-boga – az érdi Nagycsaládos Csoport –
szervezésében Szülôsuli indult, ahol neves
szakemberek tartottak és tartanak elôadásokat a gyermeknevelést érintô témákban. Egy
kis teremben, kis székeken a szülôk nagy érdeklôdéssel várták az elôadót, Dr. Vassné
Baki Ilona református lelkészt, aki „Konfliktuskezelés a családban” címmel tartotta meg
elôadását.
A krízis olyan lélektani helyzet, amelyben a
megoldási lehetőségeink beszűkülnek. Csak
elkeseredést, reménytelenséget és tehetetlenséget érzünk. Viszont a krízis kezelésével
lehetőségünk nyílik új küzdési stratégiák
elsajátítására, ahogy Baki Ilona mondta: „A
krízis akár barátunkká is válhat, mert lehet
belőle építkezni. Sőt a krízis közös küzdelemre, alkotásra hív.”

Krízismorzsák
Nézzük először a két végletet, mit mondanak
az emberek: – Én soha nem hallottam
veszekedni a szüleimet. Vagy: – A szüleim a
templomi esküvőjük után két héttel elváltak.
Hogyan válik a szerelem és a boldogság,
csalódássá és keserűséggé?
A házasságkötés előtt mindig fel kell tenni a
kérdést: miért őt választottam? Aki erre nem
tud válaszolni, az sebezhetővé válik. Fontos

kapcsolatuk – megszületik a gyermek, ugyanis
a csecsemő megjelenése megosztja a figyelmet és a törődést. Éppen a kiteljesedés
közben szűkül az élettér.
A 7. év döntő jelentőségű. Ekkor megjelennek
a viharfelhők, és világossá válik, hogy a másik
más, mint amilyennek gondoltam. Baki Ilona
szavaival: „Ahogy én látom a világot, az nem az
ő világlátása.” 45-50 éves korunkban, mikor
már a gyerekeink kezdenek önállósodni, végiggondoljuk az életünket. Honnan hová jutottam? Kit látok a tükörben? Szóba tudok állni a
16 éves önmagammal? Sokszor deficites a mérleg. Ebből a helyzetből néhányan úgy próbálnak menekülni, hogy elhagyják a családjukat,
és fiatalabb partnert keresnek maguknak.
Miközben – természetesen – a gyerekeikre és
az unokáikra a legbüszkébbek…
A krízishelyzet egyik okozója: az indulat
kezelése és levezetése. Sok konfliktus forrása a
pénz beosztása. Erre talán megoldás lehet, hogy
a házasságra készülés tanulási szakaszában
eldöntik, hogy melyikük a jobb közgazdász, és
az kapja ezt a feladatot. Ma is sokakat meglep,
ha egy pár külön kasszán él. Mit nem vállalnak,
mitől félnek? További konfliktus okozója lehet
a szociális helyzet, a pénztelenség vagy a
szülőkhöz való viszony. A nevelés kudarcait is
nehéz megbeszélni a másikkal, főleg, ha
többféle gyermek van a családban. Az elvált
szülők gyerekeinek lelkét kettévágják, egyedül
nem tudják feldolgozni a problémáikat. Ki
segítsen nekik? Milyen mintát kövessenek? Mit
kezdjünk a féltékenységgel és a csábítással?
Baki Ilona szerint: „Van lehetőség ellentmon-

Bálint Edit

Az idén elôször fordult elô, hogy közös kiállításra hívták meg a település fiatal hivatásos
és amatôr alkotóit. A vártnál jóval több,
összesen huszonhat fiatal tette közszemlére
munkáit a Parkvárosi Közösségi Ház frissen
felújított, galériává alakított, egykori mozitermében.
A fiatal művészeket nem könnyű megszólítani, hiszen iskolájuk vagy foglalkozásuk
leginkább a fővároshoz köti őket, így itt helyben ritkán kerülnek látószögünkbe –
hangsúlyozta Lukács Orsolya, a művelődési
ház helyettes igazgatója, aki hozzátette – bármennyire is sokrétűek és különbözőek a kiállított munkák, összeköti őket az alkotás
öröme és igénye. A művészet mindannyiuk
számára az önkifejezés eszköze, lényegi
eleme.
Noha művészettörténeti szempontból Érd
korántsem nevezhető „festői témának”,
mégis sok jó embernek nyújt otthont, akiket
éppen a város sokszínűsége és sokoldalúsága, a másság toleranciája igéz meg – mondta
megnyitóbeszédében Piliszanovich Irén
művészettörténész, aki – bár szakmai szemmel hamar kiszűrte a legígéretesebb tehetségeket – valamennyi ifjú kiállítót további
munkára buzdított, és ezzel együtt megjegyezte: a későbbiekben egy szakmai zsűrizés
mindenképpen értékesebbé tenné a kiállított anyagot. A korhatár (17-től 30 évesig) tág
teret biztosított a jelentkezésre. Középiskolá-

Pilaszanovich Irén művészettörténész szakmai szemszögből, Lukács Orsolya szervezőként
mutatta be a kiállítókat.

sok, felsőfokon tanulók, művészi vagy a
művészethez közel álló pályára készülők
éppúgy elhozták alkotásaikat, mint a hivatásosak, akik már önálló tárlattal a hátuk
mögött érkeztek, de talán éppen ettől lett
igazán izgalmas, sokarcú ez a kiállítás.
Témában, technikában, felkészültségben,
szellemiségben és világlátásban is egymástól
eltérő munkák sorakoztak fel, mégis mind
egyet hívatott a látogatókkal közölni:
művészet nélkül nem élet az élet! Lehet
ugyan nélküle is élni, de nem érdemes.

MEGHÍVÓ
Hiller István,
Az MSZP alelnöke
Oktatási és Kulturális Miniszter

A NAGY PÁRBESZÉD
megtudni azt is, hogy a másik hogyan ítéli meg
a férfi és női szerepeket. Ki mit gondol
magáról, a párjáról? Kinek milyen céljai vannak az életben? Mivel tudom erősíteni a
másikat? Mit vár tőlem? Mit szeretne?
A fiúkat már az esküvőjük előtt heccelik a
barátaik: „No, te szegény, rabigába hajtod a
fejed. Miért gondolod, hogy neked sikerül?
Neked se lesz jobb! Menekülj, míg nem késő!”
Miért tart a férfiak egy része a házasságtól?
Miért kevésbé monogámok, mint a nők?
Miért kötelezik el magukat nehezebben egy
ember mellett, mikor „Jobban boldogul
kettô, mint az egy.”

Kríziskorszakok
A házasság első éve az összeszokás ideje.
Ilyenkor megtanuljuk, hogyan fogadjuk el a
másikat, és hogyan alkalmazkodjunk hozzá.
Asszonyok mondják – akik előtte élettársi
kapcsolatban éltek –, hogy a házasságban
sokkal védettebbnek, oldottabbnak és szabadabbnak érzik magukat. Az első évben krízist
okozhat, ha – mielőtt megérlelődött volna a

dani a csábításnak.” A szexuális probléma,
pedig őszinteség és tapintat kérdése.
Minden krízishelyzetben szembe kell néznünk önmagunkkal. Miért volt kevés a szeretetem? Mikor és hol nem volt elég a védelmem a
családom számára?
De mi történjen akkor, ha az ember belefárad
a másikkal való létbe, ha nehézzé, elviselhetetlenné válik az együttélés? „Elrejtetett az
én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol
Istenem?!” (Ézsaiás 40. )
Az előadás után Baki Ilona megfontoltan,
türelemmel válaszolt a feltett kérdésekre. Természetesen nem mindenki értett egyet mindenkivel. Mindenesetre jólesett a léleknek ez
az előadás. A testnek viszont a körbekínált
zsíros kenyér hagymával. Hogy Önök se
maradjanak kérdés nélkül, töprengjenek el
azon, hogy azért szeretik a másikat, mert
olyan, amilyen, vagy csak azért, mert van?
Akit pedig érdekel Bernáth László Szülő–
gyerek kapcsolatok szakaszai című előadása,
azt szívesen látják november 15-én 18 órakor
a Széchenyi Iskolában.

ÉRDEN,
a Szepes Gyula Mûvelôdési központban
(Alsó u. 9.)

Október 31-én 17 óra
Beszéljük meg a társadalmunkat foglalkoztató kérdéseket!
Oktatás, feketegazdaság, kis- és középvállalkozások élénkítése,
nyugdíjreform, felsôoktatás, mindennapi biztonság, egészségügy.
Tegye fel kérdéseit elôre is, küldje el e-mailen: mszp@erd.hu
telefonon: 23-365-824 vagy adja át személyesen; az Érd,
Alsó u. 5-ben. Október 24–30-ig naponta 10–19 óráig várjuk Önt.

Szeretettel várunk mindenkit!

