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Érd, a fiatalok városa
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Érdekképviselet,
kommunikáció
Zanati Zsófia
Érdekképviselet, közöséggé kovácsolódás és az értékek felmutatása –
ez a célja a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (A NOE) érdi csoportjának, amely az elmúlt pénteken tartotta ülését. A közel hétszáz érdi nagycsaládost képviselõ csoport állandó
közösségi teret szeretne, amelynek
helyszíne Érdligeten vagy Ófaluban a
Thermál szállóban lehetne. A
találkozó résztvevõi egyetértettek
abban, hogy érdemes volna megmutatni a gyerekeknek a szebbnél szebb
érdi helyeket, folytatnák tehát a
kerékpáros túrákat – a kicsiknek
amúgy szórakozásként, a nagyobbaknak edzésként.
Ez évi terveik között szerepel néptáncos és bábos foglalkozás, s szívesen
bevonnák a nagycsaládosok rendez-

vényeibe a cserkészeket, akik segíthetnének a gyermekek felügyeletében és
a
programok
szervezésében.
Lehetséges példaként merült fel a gödi
modell, ahol a „Belépés szülõvel” program keretében a szülõk különféle
témakörökben
informálódhatnak,
miközben a szervezõk megmozgatják a
gyerekeket. Egyértelmû, hogy az érdi
nagycsaládosoknak is sokkal több
információra van szükségük, például
az üdülési csekkek igénylésérõl és felhasználási módjairól, vagy éppen arról
a lehetõségrõl, amelyet a NOE ajánl a
nehéz pénzügyi helyzetbe került
nagycsaládosoknak. A NOE érdi csoportja a városvezetés segítségét reméli
többek között az iskolatej-program
újraindításában, örömmel elhozná
összes csemetéjét a Sportcsarnok
felavatására és szívesen részt venne a
Summerfesten.

A tizenhat gyermeket nevelô Király Ignác és felesége, Erzsike a otthon lévô gyerekekkel

(Folytatás az 1. oldalról.)
A városban már másfél éve mûködik
egy ifjúsági klub a lakótelepen, de
eredményei ellenére az elhelyezkedés, a helyiség adottságai
miatt sem igazán tudja ma betölteni
a szerepét. Tovább kell fejleszteni,
meg kell teremteni a szükséges
feltételeket, az ifjúsági klubot,
késõbb talán klubokat közelebb kell
vinni a fiatalokhoz, tematikus
klubként kell mûködniük, s programot kell adniuk a szabadidõ
hasznos eltöltéséhez. Az ifjúsági
szolgáltató iroda pedig többek
között pszichológiai, mentális,
továbbtanulási,
munkaerõ-piaci
információkat és segítséget nyújt
majd a rászorulóknak. A prevenció
mellett az ad hoc vagy akut problémák konkrét megoldásában való
közremûködésre is számíthatnak az
idefordulók.
Sok városban jó eredménnyel
mûködik a kortárssegítõ hálózat. Ez
olyan fiatalokból áll, akik legalább
százórányi, szakemberek általi

felkészítést követõen közvetlenül
segíthetik kortársaikat, hiszen nagyobb az empátia, jobban szót
tudnak érteni egymással. Mi is tervezzük a kortárssegítõ kurzus
beindítását. Most készítjük a tematikát, s dolgozunk a feltételek megteremtésén.
– Ha jól értem, akkor 2007 az
elõkészítés, az egyeztetés éve, de
2008-tól már pénz is lesz a megvalósításhoz.
– Igen, ebben az évben elsõsorban
a megalapozó munkákra kerül sor.
A terveink megvalósításához szükséges források megteremtése érdekében készítendõ pályázatokhoz a
kötelezõ önrészt az önkormányzat
biztosítja. A következõ években
sem csak és kizárólag a város anyagi lehetõségeire támaszkodunk, hanem továbbra is a hazai és uniós
pályázati lehetõségeket szeretnénk
kiaknázni. És valóban: az egyeztetést az új városvezetés nélkülözhetetlennek tartja, hiszen alapelv,
hogy csak az érintettekkel együtt

TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBÓL
A múlt megítéléséhez három dolog szükséges: kíváncsiság,
beleélô készség és türelem.

Kulturális rendezvények
fél évszázaddal ezelôtt
Kerékgyártó Imréné
Napjainkban mûvelõdési intézményeink változatos mûsorral, kiállításokkal ünnepelték a magyar kultúra
napját. E rendezvény keletkezése a
második világháború utáni évekre
nyúlik vissza. A romokban lévõ
szellemi élet megindításához a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

térium VKM 44300-1945 számú rendelte adott lendületet, mely felszólította a helyi népmûvelõket, hogy
alakítsák meg a Szabadmûvelési
Tanácsot. Érden csakhamar létrejött
egy lelkes szervezet, mely pártok
képviselõibõl, tanárokból, egyházak
vezetõibõl állt, élén Kulifay Gyula
református esperessel. A tagok
mûveltséget közvetítõ tanfolyamok
indítása mellett, a múlt értékeinek

gondolkodva lehet jó döntéseket
hozni.
– Milyen információkra épül, mennyire lesz megalapozott ez a program?
– Mint említettem, nem minden
elõzmény nélküli ez a munka, még
akkor sem, ha az ifjúsági ügyet csak
mostantól kezeli kiemelten az önkormányzat. A szociális ellátó és oktatási
intézmények, valamint néhány civilszervezet részvételével évek óta
létezik az önkormányzat által élete
hívott helyi Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum (KEF). Ennek mûködése
során nagyon sok információra és
tapasztalatra tettünk szert, és az
országos felmérések adatai mellett
alapvetõen ezekre támaszkodva –
megítélésem szerint – kellõ rálátásunk van erre a területre.
Az elõkészítõ munkában elsõsorban a
KEF-ben részt vevõ intézmények
munkatársaira, az ifjúsági klub vezetõjére, s szakemberekre támaszkodunk, de szeretnénk ezt a kört a
késõbbiekben tovább bõvíteni.

megõrzését tûzték ki célul. Ennek
érdekében három hazafias estét rendeztek; február 17-én Petõfi
költészete, március 15-én – a 48-as
forradalom emlékére, április 17-én
pedig a kuruc világot elevenítették
fel a szereplõk.
A semmibõl teremtés idõszaka volt a
48-os kezdeményezés. Szinte hetente tartott a vezetés közgyûlést,
Kulifay lakásán pedig éjszakákon át
tárgyalták a kivitelezés módját. A
munka motorjai az iparosok voltak,
akik színpadot állítottak, villanyt
szereltek, padokat szereztek, kulisszát festettek, de szerepet is vállaltak az elõadásokon. Pálfalvi fényképész, Noránt órás, Kamarás
rádiómûszerész, Fodor Félix üvegesmester segítsége nélkül alig
lehetett volna a nehézségekkel
megküzdeni. Már a elsõ est nagy sik-

Nemcsak anyagi, hanem lelki segítségre is szükségük lehet a több gyermeket
nevelõ szülõknek – hangzott el az érdi találkozón. Gyakran elõfordul, hogy az
Édesanyáknak megerõsítésre van szükségük hogy jó Anyák, s hogy jól gondolkodtak és éreztek, amikor örömmel fogadták és vállalták a következõ babát. Ebben a
megerõsítésben segít a Nõk Lelki Mûhelye, ahol olyan témákról is nyíltan szót
válthatnak, amelyekrõl otthon nem akartak vagy nem mertek beszélni.
A Nõk Lelki Mûhelyének
legközelebbi összejövetele február 16-án
a Református Közösségi Házban (a Csurgói utca 4-ben) lesz.

TISZTELT

L A K O S O K!

2007. február 8-án 18.00 órától Érden, a Polgárok Házában (Alsó utca)
„térségi közmeghallgatás” lesz,

Mire jut pénz 2007-ben? címmel.
T. Mészáros András polgármester úr vendége Szûcs Lajos, Pest Megye
Közgyûlésének elnöke lesz.
A rendezvényen Szûcs Lajos elnök úr mond bevezetô beszédet.
A rendezvény kiemelt témái:
2007 a kormányzati megszorítások éve:
Mi vár a Pest megyében élôkre?
Mi lesz a települési, illetve megyei intézmények sorsa?
Bezárathatja-e a miniszter a kórházainkat?
„Tiszta lappal” – új gazdasági program Érden
Uniós lehetôségek
A közös ügyek megtárgyalása után lehetôség nyílik kérdések felvetésére is.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
T. Mészáros András, Érd polgármestere

ert aratott. Ezen Petõfi-versek hangzottak el, és az elõadás fénypontja
Farkas Ilona operaénekesnõ és
Szabó Miklós operaénekes fellépése
volt. A Március 15-i ünnepélyen
Kulifay Gyula megnyitó beszéde
után az ófalusi ifjúság szavalókórusa
a Marianum polgári iskola énekszámai, szavalatok és magyar nóták tették
változatossá
a
mûsort.
Hasonlóan hazafias szellemben
zajlott le az áprilisi „Kurucest” is. A
zárda növendékei tánccal és Kodály
énekszámokkal léptek fel. A
szavalók Balassi-verseket, Farkas
Ilona- és Szabó Miklós-operarészleteket adtak elõ. A nagy érdeklõdésre jellemzõ, hogy a zárda tornaterme szûknek bizonyult a
vendégek befogadására.
A helyi kulturális eseményeket
követõen Kassák Lajos írónak a kul-

tuszminisztérium megbízást adott
községi kultusznapok szervezésére.
A társadalom mûvelõdését célzó –
képzõmûvészeti kiállítással, mûsorral
egybekötött
kultúrnapok,
Sárospatakon, Szegeden, Érden
kerültek megrendezésre. Sikerükhöz Jankovich Ferenc költõ által
alakított „Magvetõ” – nevû írói, festõi csoport is hozzájárult. A mûvészi tárlatot és a színes mûsort az
érdiek nagy tetszéssel fogadták. Az
esten fellépett a Muharay és
Szentpál Olga tánccsoportja, Török
Erzsébet erdélyi balladákat énekelt,
Bóka László a kritika fontosságáról
beszélt.
A kultúrmunka e hõskorára tisztelettel emlékezünk vissza.

