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,,Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
2007. évi
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolója

Kardosné Gyurkó Katalin, elnök

Keltezés:

Budapest, 2008.01.29.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
PH.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
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,,Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2007. évi mérlege
MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Előző év

Tárgyév

A. Befektetett eszközök (02.-04. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (06.-09. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások

1 297

1 297

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)

1 297

MÉRLEG Források (passzívák)
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Előző év

Tárgyév
1 085

D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
II.TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY (+,-)
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (23.-25. sorok)
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások

1 085

212

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)

Keltezés:

1 297

Budapest, 2008.01.29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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,,Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2007. évi eredménykimutatása
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév
1 361

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1 361

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

160

alapitótól
központi költségvetéstől

1 000

helyi önkormányzattól

201

egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele

1 361

C. Összes bevétel( A+B)

276

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

274

Anyagjellegű ráfordítások

2

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
276

F. Összes ráfordítás (D+E)

1 085

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F)
H. Adófizetési kötelezettség

1 085

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

Kardosné Gyurkó Katalin, elnök

Keltezés:

Budapest, 2008.01.29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kimutatás a kapott támogatásokról 2007. év

Támogató megnevezése
Központi költségvetési szerv
Helyi önkormányzatok
Elkülönített állami pénzalap
Pályáztató
Magánszemélyek (tagdíjak)
Egyéni vállalkozók
Jogi személyiségű társaságok
Jogi személyiség nélküli társ.
Közhasznú szervezetek
SZJA 1 % (APEH)
Egyéb

Összesen

Támogatott cél

Támogatás összege
Előző évi Tárgyévi
eFt
eFt

Működési támogatás

1000

Változás
%

eFt

100% 1000

Család támogatás

200

100%

200

Működési támogatás

160

100%

160

Működési támogatás

1
1361

100%

1
1361

0

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2007. év

Megnevezése
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény
Tárgyévi eredmény:
növekedésére ható tényezők
- közhasznú tev.bevétele
- vállalkozási tev.bevétele
csökkenésre ható tényezők
- közhasznú tev.költségei
- vállalkozási tev.költségei

Adatok
Előző évi Tárgyévi
1085
1085
1085
1085
1361
1361
0
276
276
0

%

Változás
eFt

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2007. év

Megnevezés

Adatok
Előző évi
Tárgyévi

%

Változás
eFt

Pénzbeli kifizetések összesen
munkabérek
tiszteletdíjak, megbízási díjak
költségtérítések terv szerint
Költségtérítés többlet km után
egyéb pénzbeli kifizetések

Természetbeni juttatások
Értékpapír juttatások
Adott kölcsönök összege
kamatmentes kölcsönök
kölcsöntartozások a mérlegkészítésig

Egyéb juttatások

0
0

"Ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesületének 2007. évi
költségvetése

Bevételek
Terv adatok

Tény adatok

Maradvány az előző évről
Pályázatok, támogatások
Tagdijak, pártoló dijak
Egyéb (bankkamat,oktatás,tanfolyam bev.)
Összes bevétel

1 361

0

1 361

Kiadások
Bérek, bérjellegű kiadások
Közterhek (járulékok)
Működési költség
Belföldi kiküldetés, szállítás költségei
Bérleti díjak
Posta, telefon, fax
Könyvviteli, szakértői, pályázati díjak
Egyéb igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások költségei (bankktg)

2
102
34
4
4
30
97
3

Összes kiadás

0

276

Záró

0

1 085

Beszámoló a 2007. évről

"Feladatunk sóvá lenni az "ízetlenné lett" világban, "hegyen épített
várossá" válni a védtelen emberi közösségekben, s "világosságot
ragyogni" a szolidaritást mellőző, szeretetlenséget hordozó társadalomban"

Készítette: Kardosné Gyurkó Katalin
2008. február 7.

Tartalomjegyzék

1. Adatok
Az egyesület neve: "Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
Elérhetősége: 2030 Érd, Viola u. 35.
Elnök neve: Kardosné Gyurkó Katalin
Elérhetősége: 06 20 578 7896, gyurko.katalin@t-online.hu
Titkár neve: Oszlácsné Szolnoki Margit
Elérhetősége: 06 20 410 2496, osys@ahol.com

2. Egyesület, Tagság
Az egyesület célja: Példamutatás, egymás segítése, egymás megismerése,
tanulni egymástól, közös programok szervezése, hagyományőrzés,
érdekképviselet, ÉRTÉKFELMUTATÁS
Tagok nyilvántartása: tagcsaládjaink az E 108 kezdődően kapnak tagsorszámot.
Tagfelvétel havi egy alkalommal az elnökségi ülésen történik. A tagok adatait az egyesület
Titkára tartja nyilván. Az egyesület munkáját jelenleg 11 körzetfelelős segíti.
Tagság létszámának alakulása: Októberig a NOE tagcsoportja voltunk. Év közben
csatlakoztak hozzánk a tárnoki és diósdi tagcsaládok is, de mindenki megőrizte egyéni
tagságát a NOE-ban. Létszámunk dinamikusan növekedett. Év végén 160 tagcsaládunk
volt, melyből 60-70 család volt aktívnak mondható. November végén fejeződött be az
egyesületté válásunk. 2008. januárjában kezdtek a családok a helyi egyesületben taggá
válni. Nem folytattunk kimondott tagtoborzást. Családjaink az újságból, ismerősöktől,
barátoktól hallottak rólunk és vették fel velünk a kapcsolatot ill. már régebb óta ismerték az
Országos Egyesületet. A 2007. évben a NOE egyéni tagcsaládjainak száma a csoport
működése folyamán 22 taggal gyarapodott.

3. Költségvetés 2007-2008

3.1. Bevételek

z

A 2007. évben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.000.000 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a csoportunknak. Mivel a csoport nem
rendelkezett önálló adó és bankszámlaszámmal a támogatás feltétele az volt, hogy
ezt az összeget december 15-ig számlákkal bizonyíthatóan felhasználjuk.

z

2008. évben az önkormányzat nem ad működési támogatást, viszont pályázati
lehetőséget biztosít a civil szervezetek számára.

z

A 2007. évi tagdíj befizetések a 2008. évre szólnak, várhatóan év végére ismét eléri
egyesületünk a 160 tagcsaládot.

z

Egyszeri 100.000 forintos támogatást kaptunk a Raiffeisen banktól a májusi
gyermek és családi napunkhoz. A bank ígéretet tett a 2008. évi támogatásra is,
amennyiben lehetősége lesz rá.

z

Egyszeri 200.000 forintot kaptunk a Sziget-Com Kft-től, melyet családok
megsegítésére szán a támogató. A cég szóban a későbbi támogatás lehetőségét is
említette.

z

Egyéb bevételek sorában van feltüntetve az év közben befizetett fuvar
hozzájárulások, tombola és büfé bevételek.

z

Egyesületünk az idei évben nem vehet még részt a NCA működési pályázatán és
az adó 1%-ért sem kampányolhat, viszont célszerű lenne minél magasabb
összeggel gazdálkodni a 2009. évi működési támogatás miatt.

3.2. Kiadások
z

A kiadási oldalt eleinte az vezérelte, hogy a 3 millió Ft-ot 2007. december 15-ig
számlákkal fel kell használni.

A 2008. évben az önkormányzati támogatás

hiányában a költségvetés kicsit szűkösebben fog alakulni.
z

A kiadásokból az egyik legnagyobb tételt a programjaink jelentették. A programok
folyamán ....... forinttal hazai előadóművészeket támogattunk. Idén valószínű
kevesebb előadóművésszel tudjuk megvalósítani a programokat. Alternatív
megoldások, hogy egy-egy rendezvényünkön a tagcsaládok ügyes gyermekei
szerepeljenek.

z

Jelentős tétel a fuvardíj, ennek nagy része a Honvédelmi Minisztérium
adományának az elszállítása ill. az EU-s élelmiszerosztáshoz igénybe vett autó
volt. 2008-ban honvédelmi adományra nem számítunk, az EU-s adományt
fuvarköltsége szükség esetén emberi munkával áthidalható, ill. a tagcsaládok általi
fuvardíj hozzájárulással kigazdálkodható.

z

A működési költségeket nehéz csökkenteni. Értelemszerűen a könyvelő, közjegyző,
banki költségeket, raktár rezsi számláit ki kell fizetni.

z

A többi költséget felajánlás alapján lehetne tovább csökkenteni, de nem tartom
célszerűnek.

z

A működési költségek között nem szerepel a weblapunknak a fenntartási költsége
és a raktárban dolgozó nyugdíjas házaspár javadalmazása sem.

z

Adományként az önkormányzat támogatásából származó füzetek szerepelnek.
Ezzel a 2008. évben nem tudunk számolni.

z

Egyéb költségként felmerült pl. a képkeretezés díja, csokoládé a Honvédség
alkalmazottjának a gyors ügyintézésért stb.

BEVÉTELEK

2007

2008 terv

Önkormányzati támogatás

3000000

-

Tagdíj

211500

450000

Támogatás

300000

300000

Pályázat

-

200000

Egyéb

78112

100000

Összesen

3589612

1050000

KIADÁSOK

2007

2008 terv

NOE felé tagdíj

-

144000

Kiegészítő tagdíj
1. Tagdíj összesen

-

9000
153000

Családi napok

615933

250000

Táncház
Érd Körbe

180032
40464

150000
15000

Szülősuli

20000

50000

Buszos kirándulás

42000

-

Rajzpályázat

43578

50000

Karácsonyi ünnepség

174244

50000

Foci

6000

45000

2. Programok összesen

1122251

610000

Raktár

6239

20000

Közjegyző

31500

10000

Könyvelő

30000

100000

Fuvardíj

164700

75000

Üzemanyag hozzájárulás

62724

45000

Működési költség

50382

50000

Banki költség

3480

10000

Plakát szórólap

92200

30000

3. Működési költségek

441225

340000

4. Adomány
5. Egyéb

696132
33065

50000
30000

Összesen

2292673

1183000

Mardvány

1296939

-133000

Pályázatok
Az egyesületünk fiatal kora lévén még nem nyújtott be pályázatot, ezért ilyen
tapasztalatunk nincsen.

4. A 2007. évi programok
Rendezvények
Nagyon sok rendezvényünk volt. A részletesebb beszámolókat a Melléklet tartalmazza.
Itt egy rövidebb felsorolás a teljesség igénye nélkül
z

Tavaszi - őszi családi táncház a Téka zenekarral

z

Családi napok a Kempingben, a Múzeumkertben

z

Önkéntes Fiatalok Napja alkalmából Érd több helyszínén társadalmi munka

z

Fundoklia völgy takarítása több civil szervezettel közösen

z

Városi Szent Iván éjen való részvétel

z

Érd Körbe kerékpáros rendezvényhez, mint támogatók csatlakoztunk

z

NOE demonstráció

z

Rendszeres foci az apukáknak és a fiataloknak

z

Rajzpályázat

z

Kézműves foglalkozás

z

Karácsonyi Ünnepség

z

Angyali csomagküldő szolgálat

z

Év közbeni esetenkénti közös beszerzések (málna, barack, hagyma, csirke, kacsa)

z

Év közbeni, esetenkénti adományosztások

z

EU-s élelmiszer osztás

Szakmai programok
Szülősuli indult havi egy alkalommal a Széchenyi István Általános Iskolában
Részvétel NOE programokon
Buszos kirándulás formájában az inárcsi családi napon vettünk részt, ahol a kicsit esős idő
ellenére is jól érezték magukat a családjaink. Tekintettel a rengeteg saját programra, több
régiós rendezvényen nem vettünk részt.

5. Civil együttműködés

5.1. Partnerek
A helyi civil szervezetek örömmel fogadták a Nagycsaládosok szerveződését és amiben
lehetett kölcsönösen segítettük egymást. 2007-ben kapcsolatot sikerült kialakítanunk az
alábbi szervezetekkel:
z

Fészek Egyesület

z

Civil Érdek Egyesület

z

Környezetvédő Egyesület Érd

z

Érdi Tekergők

z

Ifjúsági és Gondozó Központ

z

Napra Forgó Kht.

z

Habilitációs Központ

z

Gyermekjóléti Szolgálat

z

Alba Caritas Székesfehérvár

z

Máltai Szeretetszolgálat

z

Családépítők Egyesülete

z

Családsegítő Szolgálat

5.2. Támogatók
Helyet adtak a rendezvényeinknek
z

Szepes Gyula Művelődési Központ

z

Széchenyi István Általános Iskola

z

Érd- Parkvárosi Református Gyülekezet

z

Parkvárosi Közösségi Ház

z

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

z

Magyar Földrajzi Múzeum

z

Thermal Hotel Érd

z

Vörösmarty Mihály Gimnázium

z

Érdligeti Közösségi Ház

z

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Hírt adtak Rólunk
z

ÉrdCenter internetes hírportál

z

Érdi Újság

z

Érdi Lap

z

Érd Megyei Jogú Város honlapja

z

www.agaboga.hu

Pénzbeli támogatást nyújtottak
z

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

z

Raiffeisen Bank Érdi Fiókja

z

Sziget-Com Kft.

Termékbeli támogatást nyújtottak
z

C&A Mode Kft. Érdi üzlet

z

Soós Pékség Kft.

z

Érdi Rózsa Nyomda

z

Osys Kft.

z

Ziegler Kft.

z

Vincze Kft.

z

Magyar Honvédség

z

Ikea Lakberendezési Kft.

z

Alba Caritas Hungarica Alapítvány

z

Gourmet's Food Kft.

Régión, NOE-n keresztül
z

Danone

z

Univer

z

Élelmiszerbank

z

Kedvezményes kulturális lehetőségek

6. Tervek, javaslatok
Érd "alvó város" ezért a civil szervezetek szívesen keresik a kapcsolatot velünk, hogy
programjaikat szélesebb körben is népszerűsíteni tudják.
Újabb szervezetek is megkerestek minket. A 2008. évben további jó kapcsolatot
szeretnénk

kialakítani

az

Érdi

Rendőrkapitánysággal,

a

Gyermekkönyvtárral,

a

Vöröskereszttel.
Az önkormányzat is támogatásáról biztosít minket. Részt vehetünk a sport és ifjúsági, az
oktatási és a szociális bizottságok munkájában. Ebből igazán jó kapcsolat a sport és
ifjúsági bizottságnál alakult ki. A 2008. évre működési támogatást valószínű nem fogunk
kapni, kizárólag pályázat útján. Viszont ígéretet kaptunk egy közösségi házra.
Azt hiszem Érd jó terület lehetne a "Szövetség a családokért" mozgalom elindításához,
megteremtéséhez.

6.1. 2008. évi program
Február 2. Lakossági fórum szervezése a TB privatizálása ügyében, aláírásgyűjtés
Február 9. Teadélután az Érdligeti Közösségi Házban
Február 23. Közgyűlés az Érdligeti Közösségi Házban
Március 8. Húsvéti kézműves foglalkozás az Érdligeti Közösségi Házban
Március 29. Tavaszköszöntő túraverseny a Bástya Természetjárókkal
Április 12. Családi Táncház a Tékával a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
Április 20. Érd Körbe kerékpározás (csak tekerünk)
Május 1. Régiós Családi Nap Üllőn
Május 9. Tavaszi családi nap, gulyáságyú avatással, véradással,
Május 17. Séta a Budai hegyekben a Bástya Természetjárókkal
Június: parlagfű irtási pályázat több civil szervezettel közösen
Augusztus 29. Családi nap, ruha csere-bere
Szeptember 20. Érd Körbe (mi vállaljuk a frissítő osztását és tekerünk is)
Október 10. Családi Táncház a Tékával a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
November 22. Karácsonyi kézműves készülődés az Érdligeti Közösségi Házban
December: Nagycsaládos karácsony

6.2. Rendszeres alkalmaink
Havi egy alkalommal szülősuli.
Háromhetente foci a Kőrösi Általános Iskolában
Tavasztól-őszig ping-pong a Kutyavári raktárunkban

Közös kedvezményes idényáru beszerzések
Esetenkénti adományosztások

7. Kedvezmények
Osys Kft. Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út. 15.
Termékekből 5%, szervízdíjból 10% kedvezmény, készpénzfizetés esetén NOE tagoknak

Sol Club, 2030 Érd, Bajuszfű u. 25.
Callanetics torna, NOE tagoknak 10% kedvezmények

Thermal Hotel Liget, 2030 Érd, Római u. 9.
szállodai és fürdő szolgáltatások NOE tagoknak 20% kedvezmény

Érdi Állatkórház, 2030 Érd, Thököly Imre u. 41.
állatklinika, NOE tagoknak 10% kedvezmény

Big-Mix Plusz Kft. 2030 Érd, Zámori út 22.
Víz-, gáz-, fűtéstechnika, barkácscikkek, vasanyagok. Napkollektor értékesítés és
kivitelezés. NOE tagoknak 10% kedvezmény

Napsugár Rajziskola 2030 Érd, Szövő u. 24.
rajztanítás, képzőművészet NOE tagoknak 1500 Ft kedvezmény 1 gyermek esetén,
4000 Ft kedvezmény 2 gyermek esetén.

Melléklet
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Megkönnyebbült Fundoklia
Százan takarították a völgyet
Vultur Csaba

Több érdi civilszervezet összefogásával az elsô igazán tavaszias hétvégén
több mint százan jelentek meg a
környék egyik különleges területén, a
Fundoklia-völgyben, hogy nekiálljanak kitakarítani a területet. A civil
akciókra nem csak a szemétben fuldokló természeti ritkaságnak van
szüksége: az érdi közgyûlés – forrás
hiányában – egyelôre nem hozott
határozatot arról, hogy a területet a
város költségén kitakarítsák.
A Fundoklia-völgy és környéke az
Érd-sóskúti-fennsík legértékesebb
része, a Parkváros utolsó természeti
területe. A völgy õsleletei is messze

földön híresek, több védett és
ritkaságszámba menõ növény- és
állatfaj is él itt. Az utóbbi évtizedekben hányatott sorsú völgy életét
illegális építkezések, lekerítések,
máshonnan idehordott kõtörmelék
és szemét lerakása borzolta.
Ebbõl a szeméthegybõl mintegy 40
köbméternyit szedtek össze, akik –
elfogadva a Civil Érdek, a Családépítõ Egyesület, az Érdi Tekergõk, a
Magyar Geocaching Egyesület, a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Érdi Csoportja meghívását – március utolsó, napfényes napján
leereszkedtek Fundoklia-völgybe.
Az építési törmeléken, háztartási
szeméten, autógumin kívül egy igen
érdekes lelet is elõkerült: egy
zsáknyi kézbesítetlen levél (ld.

Negyven köbméternyi szemetet szedtek össze a Fundoklia-völgyben a civilek

gyûlés elõzõ ülésén, a képviselõk
elõtt azt állította: a kézbesítés sok
helyen csapnivaló minõségét illetõ
észrevételeket kivizsgálták, és folyamatosan igyekeznek javítani a
helyzeten. Nos, a szemétszedõk anny-
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Eltávolodás
Bíró András

keretes írásunkat).
A Környezetvédõ Egyesület tagjai is
tevékenyen támogatták a takarítóakciót, egyben lapunknak eljuttatott nyilatkozatukban leszögezték: elengedhetetlennek tartják,
hogy az önkormányzat tisztázza a
terület tulajdonviszonyait, jelölje ki
a védett terület pontos határát, ne
adjon ki építési engedélyt a védett
területre, zárja le a völgybe vezetõ
gépkocsiforgalmat, és helyezzen ki
tiltó táblákat. Azt is szeretnék
elérni, hogy létesüljön tanösvény,
amelynek segítségével mindenki
megismerheti ezt a szép és különleges helyet.

Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha az inaktivitást, a
munkátlanságot, a minél kevesebb fizikai erõkifejtést, a mozgáshiányt
az emberiség tévedésének ítélem. Napjainkban ugyanis sokasodnak
hívei a kényelmeskedõ, a testmozgást kerülõ, a sport egyik válfaját sem
mûvelõ életvitelnek. Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen a történelmi ókortól kezdve, idõnként úrrá lesz az embereken az önpusztítás
gyakorlata. Az iskolában azt tanultuk, hogy az ember az állatvilág
szerves része. Az állatoktól az különbözteti meg az embert, hogy velük
ellentétben értelmük van, gondolkodni képesek. Ebben idõnként
kételkedem, mert az a benyomásom, hogy az emberek egy része ezek
hiányában van. Öntudattal nem rendelkeznek, nem gondolkodnak,
hanem inkább önmaguk ellen cselekszenek, ami az állatoknál ritkaság.
A természettõl való eltávolodásunk tényét már sokan felismerték, és
tesznek is ellene. Egyik hétvégi, késõ délutáni sétámon régi ismerõssel
találkoztam. Póráz volt a kezében, a póráz másik végén pedig egy
középtermetû kutya. Elcsodálkoztam, és óvatosan rákérdeztem, mióta
és miért van kutyája? Nézze, magának elmondhatom – válaszolta –
mert nem nevet ki. Rájöttem, hogy az irodámban túl sokat ülök és
rém keveset mozgok. Kiszámítottam, hány lépést is teszek meg naponta. Képzelje, a reggeli mosdással, öltözködéssel, a garázsba menéssel
együtt, mindössze hatvan–hetven lépést. A cégemnél, a mélygarázsba
érve, tizenöt lépés után a liftnél vagyok, amely felrepít a hetedikre,
ahol kiszállok, és húsz lépés után már az íróasztalomnál ülök.
Napközben legfeljebb száz lépést, ha megteszek hazáig. Felfelé
kerekítve, ez naponta maximum négyszáz lépés, ami háromszáz
méternyi gyalogutat tesz ki. Bizony, ez kétségbeejtõen kevés!
Aki azt hiszi, hogy a kutyatartás mellett agitáltam, az téved. A példa
csupán az intenzív lábhasználatot népszerûsíti. Most egy titkot árulok
el! A lábaink arra valók, hogy járjunk velük, hogy használjuk. Mire?
Hogy az A. pontból, eljussunk a B. pontig! A gépkocsiról sem kell
lemondani, de tartása mellett próbáljuk felfedezni a lábunkat. Ezernyi
módja van annak, hogy kirándulásra, gyalogutakra, múzeum- és színházlátogatásokra, sõt sportolásra használjuk. Van még egy titkom!
Dédnagynéném éppen a százkettedik évében gyalogolt, amikor ezt a
tanácsot adta: „Ne teljék el egyetlen napod sem, amelyben meg ne
izzadj a kétkezi munkától” Tizenkilenc évesen már tudtam ebbõl
valamit, hiszen Észak-Erdélyi utamon gyalogosan jutottam el hozzá. Az
embert a maga helyére tevõ természetgyógyászok és más tudós, gondolkodó orvosok szerint is a fizikai munka elõsegíti a test anyagcseréjét,
növeli az étvágyat, távoztatja a szervezetbõl a méreg- és a felesleges
zsíranyagokat. Mindezek ellenére, a gondolkodás is jobban megy. A természet közelsége még életritmusunkat is szabályozza. Igyekezetünk
bizonyosan beválik: a távolodás helyett inkább közelítünk a természethez, az egészséges élethez. A beteg egészségügyön is segíthetünk ezzel.

(Fotó: Hancsovszki János)

A bozótosba kézbesítették a leveleket!
– Gyere! Ezt látnod kell! – ezt
kiabálták a Fundoklia-völgyben a
múlt hét végén rendezett takarítónapon a gyerekek az egyik
szervezõnek, Ticz Lászlónak. –
Leereszkedtem a gyerekek után a
völgy aljába, ahol egy halom
kézbesítetlen levelet találtunk. A
feladók között az adóhivatal, biztosítótársaságok, bankok, telefontársaságok, szolgáltatók… Érdekes,
mostanában nem hallottunk arról,
hogy kiraboltak volna egy kézbesítõt, és ellopták volna tõle a leveleket. A völgy alján heverõ küldemények egy nehezen megközelíthetõ
helyen voltak, azaz nem csak úgy
ledobták az út szélén: jó pár perces
gyaloglás kellett ahhoz, hogy valaki
odaborítsa a leveleket – teszi hozzá
Ticz László.
Elõzõ számunkban idéztük Bor
Sándort, a Magyar Posta Pest megyei
Igazgatóságának vezetõjét, aki a köz-
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it tudnak neki segíteni, hogy a bozótosba kézbesített leveleket a napokban átadják Segesdi János alpolgármesternek, aki magyarázatot vár a
postától.
A fejleményekre visszatérünk!

FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tárgyalásokat folytat a
Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatóságával a vállalat szolgáltatásával kapcsolatos hiányosságok megszüntetése érdekében. A
városvezetés az érdi emberek érdekeit képviseli a tárgyalásokon. A
Polgármesteri Hivatal mindent elkövet annak érdekében, hogy a helyzet
mielõbb normalizálódjon, s a Posta hiányosságok nélkül teljesítse vállalt
kötelezettségét. A Polgármesteri Hivatal várja Érd polgárainak tapasztalatait, véleményét a jelenlegi helyzetrõl, a postai szolgáltatás jelenlegi
körülményeirõl. (Kérjük, hogy a konkrét esetekrõl a lehetõ legpontosabb
információkkal szolgáljanak.)
Véleményüket, információikat a Polgármesteri Hivatal és a Polgárok Háza
portáján elhelyezett Véleményládákba dobhatják, illetve e-mailen is
elküldhetik a szerkesztoseg@erd.hu címre.

Önkéntes Fiatalok Napja
Idén újból lesz Önkéntes Fiatalok
Napja Magyarországon. Az április
14-ei eseménysorozatba bekapcsolódik Érd Megyei Jogú Város is.
A világ több mint 100 országának
részvételével zajló rendezvény az
Önkéntes Fiatalok Világnapjához
(Global Youth Service Day) kapcsolódik, melynek egyik fõvédnöke
Kofi Annan. A rendezvény hazai
szervezõje a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA).
Várjuk az érdi (18–30 év közötti)
fiatalok jelentkezését a 2007.
április 14-én megrendezendõ „Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja” címû
akciósorozatra, melynek keretében
kerítésfestéssel, autómosással és
utcai takarítással járulhatunk hozzá
környezetünk és városunk szebbé
tételéhez. Több száz településen
több ezer fiatal végez majd hasonló
önkéntes munkát, ezzel is hozzájárulva lakóhelyük fejlõdéséhez és az
aktív fiatalok munkájának elismeré-

séhez.
Jelentkezni lehet:
Gecse-Simon
Orsolya
–
Polgármesteri Hivatal, Ifjúsági referens
(06-30/5794740)
Gyurkó Kata – Nagycsaládosok
Érdi Csoportjának vezetõje
(06-20/578-7896)
Magyar Gergely – Érdi Ifjúsági Klub
vezetõje 06-20/376-5363

Érd Város Önkormányzat
Szociális Gondozó Központ
Idôseket Ellátó Központja
Szociális gondozó- és szervezô,
illetve szociális
asszisztensi végzettséggel
klubvezetôt keres
Bérezés: KJT szerint
Jelentkezés:
Érsek Sándorné tagintézmény-vezetônél
Telefon: 06-23-375-185
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Boldog anyák napját!
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Iparosok Kárpátalján
Hancsovszki János

Húsvétkor, régi hagyományt folytatva
az Érdi Ipartestület 35 tagja közös
kiránduláson vett részt, ezúttal
Kárpátalján.
A program szombaton, Beregszászon
kezdõdött,
ahol
városnézés
keretében ismerkedhettek meg az
õsi magyar város nevezetességeivel.
Este érkezett meg a társaság Mezõvári községbe, ahol a most szárnyait
bontogató falusi turizmus keretén
belül családoknál kaptak szállást.
A színtiszta magyarlakta település

Képünkön: Kardosné Gyurkó Katalin és Kardos Luca

Jött egy csoda. Harmat lágy, pici
jószág,
Édes, pihegõ, bimbószínû lény.
Vér lüktet benne! Eleven valóság!
S nézem kétkedve, tanakodva én.
Vánkos pihéit elzilálni félek,
Már szétterült az álmaim felett,
Már átölelem féltve, mikor ébred,
Ó, el ne rebbenj tõlem, új igézet!
- A te szemeid a leggyönyörûbb szemek.
Kaffka Margit: Lackó (részlet)
Két gyönyörû bibliai idézet jutott
eszembe, mikor az anyaságról gondolkodtam: „Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az õ órája, de
amikor megszülte gyermekét, nem
emlékszik többé a gyötrelemre az
öröm miatt, hogy ember született a
világra.”(János 16:21 )
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az
anyaméh
gyümölcse
jutalom.”
(Zsoltárok 127:3)
Sosem felejtem el azt a pillanatot,
amikor megéreztem, hogy gyermeket
hordok a méhemben, egy új életet a

Jótékonysági
koncert az érdi
Fészek Egyesület
gyermekeiért
Május 5-én, a Pataky Mûvelõdési
Központban a Fészek Egyesület
javára jótékonysági koncertet ad a
Seventeen big band, a Bartók Béla
Zeneiskola együttese.
A koncert 19.00-kor kezdõdik; a
jegyek ára 1000 Ft, melyet a zenekar és a mûvelõdési ház az Egyesület gyerekei számára ajánlott
fel.

szívem alatt. Nyolc hetes volt csupán,
mikor elõször megláttam ultrahangon, oly picike volt még, alig kivehetõ
kis pontocska. Kalapált a szívem,
mikor elõször éreztem apró, kis
finom mozgásait, mintha simogatna
belülrõl. Késõbb erõteljes rúgásait,
sõt csuklását is. És amikor meghallottam a szívverését! Megálmodtam,
hogy fiú lesz. Nyári nagy meleg volt,
mikor úgy döntött, kibújik erre az
ismeretlen világra. Két karját dugta ki
elõször, mintha integetne: ”Hahó, itt
vagyok!”, majd jött a feje is.” – Már
látom a fejét, nyomjon anyuka még
egyet, és kint van!” – emlékszem vissza
az
orvos
bíztatására.
„Mosolyogjon!” Bár az erek megpattantak a nyakamon a nagy
erõlködéstõl, mégis tudtam mosolyogni. Végre láthatom õt, megfoghatom!
El lehet-e felejteni a szoptatás izgalmait, amikor mohón szív, miközben
téged néz hatalmas, fürkészõ szemeivel, s kapaszkodik ruhádba,
hajadba – „Anya el ne engedj soha!”?
Majd szép lassan megnyugszik, elalszik. És amikor elõször kapaszkodik
fel a kiságyban, vagy amikor az elsõ
lépéseket teszi meg a szobában? És az
elsõ szavak, amikor kimondja: anyu,
apu? Vagy az elsõ kacagtató mondatai? Felejthetetlen élmények ezek.
És a nehéz pillanatok is megmaradnak: az elsõ hasfájások, az elsõ fogak,
az elsõ esések. A rengeteg
aggodalom: most miért sír, mit
tegyek, jól csinálom?
És vállalom újra az egészet másodszor, harmadszor, negyedszer… Miért
is?
A lányból nõ, a nõbõl asszony, aszszonyból anya lett. A dobogó legtetején,
aranyérmet
szorongatva,
meghatódva, hálát adva áll, neki tapsolnak, õt éljenzik, de igazán csak õ
érzi azt a mérhetetlen boldogságot,

a maximumot nyújtotta vendéglátásból. Vasárnap a Tisza vonalát követve
Nagy Tura következett, majd
Nagyszõllõs, Huszt, Técsõ, Rahó –
így közel 400 km-t tett meg a csapat.
A hétfõi pihenõnap locsolással
kezdõdött Mezõvárin, majd a község
szépséges református templomában
Istentiszteleten vettek részt az
iparosok. Délután két községgel
arrébb, Nagymuzsalyba látogattak el,
ahol a helyi református parókia
udvarán a Beregszászi Illyés Gyula
Színház Ficseri gyermekstúdió ifjú
komédiásai húsvéti népszokásokból
összeállított mûsorral kedveskedtek
az érdieknek.

(Fotó: Szabó László)

ami annyit jelent: anyának lenni.
Egyszerre vagy nõ, asszony, anya.
Valahogy szebbé, magasztosabbá,
dicsõségesebbé, szentté válsz, mégis
sebezhetõvé, érzékennyé, és végtelenül boldoggá. Sõt magabiztosabbá, néha anyatigrissé, ha a szeretteid
biztonságáról van szó. Az anyaság
egy más lénnyé formál minket. Ez
egy más állapot, más, mint eddig
volt. Ezerszer szebb és jobb. Az
anyaság az örömeivel, gondjaival,
nyûgeivel a legszebb és legnemesebb feladat, hivatás a világon.
Gondoskodás, ápolás, felelõsség,
törõdés. És mindezt átjárja az a
szeretet, ami egy anya és egy gyermek között létezik. Megtanulunk
adni és kapni, jobban szeretni. És
megláthatjuk Isten végtelen gondoskodását, szeretetét is mindez által.
És egy anya sosincs egyedül.
Gyermeke által nyitottabbá válhat a
világra, megoszthatja másokkal sikereit, kudarcait, tanácsokat kérhet, s
adhat. Megtanulja szeretetét, figyelmét, gondoskodását megosztani. Ha
segítségre van szüksége, kér, ha látja
más szükségleteit, nyitva áll az ajtaja.
Jól érzi magát hasonló családok
körében, ahol a családi értékeket
erõsítheti férjével, gyermekeivel. Jó
egy olyan közösséghez tartozni, ahol
megértik gondolataimat, érzéseimet,
érezhetem, hogy hasonlóképpen
gondolkodnak, és megteszik amit
kell, ha úgy érzik, a másiknak szüksége van rá. Kívánom minden anyának, hogy mindig megtalálja az
örömet az anyaságban, a szeretetben, a gyermekeiben, az élete párjában.
Homolya Bernadett,
Ága-Boga Érdi Nagycsaládos
Szervezet

Az érdi iparosok a Tiszacsornai honfoglalás emlékmûnél
(Fotó: Hancsovszki)

Múltidézô út Temesvárra
Az 1945 januárjában elhurcoltak emlékére június 13–14. napokon kétnapos
múltidézõ utat szervezünk Temesvárra. Jelentkezés személyesen, május 5-én
17–19 óra között, az Érdi Gazdakör helyiségében: 2030 Érd, Felsõ u. 101. A
létszám korlátozott, részvétel a jelentkezés sorrendjében.

8

ÉRDI ÚJSÁG

S

P

O

R T

–

S

Z

A

B

A

Táncház a Nagycsaládosokkal
Homolya Bernadett
„Édes rózsám, szívem kedvese,
Hallod hív az ének.
Csengõn-bongón szól a víg zene,
Hadd táncoljak véled.
Jöjj, ó jöjj ide édes párom,
Nótánk hangja ma messze szálljon.
Oly szép így ez az élet!”
És valóban: a zene hívogat, csábít.
Velünk is ez történt, amint egy szép
vasárnap délután a Vörösmarty
Gimnázium felé igyekeztem férjemmel és csemetéinkkel. Már messzirõl
lehetett hallani a ritmusos, zümmögõ, lábakat megmozgató szép
zenét. Bent a lépcsõs teremben
vidám hangulat fogadott bennünket.
Az érdi Nagycsaládosok Ága-Boga
Szervezete ígéretes programmal várt
minket. A Téka Együttes, Szente Jani
tánctanárral közösen munkálkodtak
a jó hangulat megteremtésében. A
nagy múlttal rendelkezõ, neves
zenésztársulat
igencsak
kitett
magáért. A fergeteges zenélés és
éneklés mellett minden korosztály
számára érdekes hangszerbemutatót
tartott. Mesésen szólaltak meg
egymás után a tekerõlant, a hegedû,
a magyar kecskeduda; majd egyszerre mind, hívogatva elõször az
aprónépet. Tánctanárunk tanítgatta
a fiúkat, hogyan is viselkedik egy
férfi, hogyan hívja, csalogatja a
lányokat a táncba.
Kedvesen,
bájosan, némelyek egész ügyesen
ropták. A mellettem ülõ apuka
éppen táncba hívta szép, sudár
feleségét, csöpp, egy hónapos

Elsôsorban széki táncokat tanultak a csemeték

babájuk mellõl (aki édesdeden aludt
mindvégig). Jött a széki táncrend, a
négyes, a lassú, a csárdás. A mûsor
záróakkordjaként a moldvai csángók
táncaival és a Mezõségrõl magyarpalatkai táncokkal búcsúzott a
kb.120 fõt számláló kis csapat. A táncok közti szünetekben mesemondás,
játékok, énektanulás is volt bõségesen. Annyira jól sikerült ez a
Táncház, hogy többen kérdezték,
mikor jön a következõ.
Hasonló lehetõség nyílik a táncra
június 3-án, a Gyermeknapon, és
õsszel is hasonló volumenü produkcióval készül a nagycsaládos csapat.
Nem kis szerepük van ebben a táncoslábú, 7 gyermeket nevelõ Hamar
házaspárnak, akik immár 25 éve az
Ãrségben, egy Téka-táncházas tábor-

(fotó: Szabó László)

ban ismerkedtek meg. A Táncház
nemcsak szórakoztatni kíván, hanem
értékeket is közvetít. Megismerhetjük
a magyar népzenén keresztül hagyományainkat, kultúránkat, múltunkat,
amelyet
továbbíthatunk
gyermekeinknek. A zene, a tánc összehoz,
barátságokat,
szerelmeket
szõ.
Kifejezi az ember érzéseit, felszabadít,
örömet okoz, elûzi a gondokat,
átsegít a nehézségeken, kikapcsol, átszellemültté tesz. A zene lélekemelõ
és örök. Próbálja ki mindenki ezt az
érzést!
(Köszönet támogatóinknak: az Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Vörösmarty Mihály
Gimnáziumnak, az Érdi Rózsa
Nyomdának, a Soós Pék Kft.-nek és
az Osys Kft.-nek.)

Rendezték soraikat

Újabb két bajnoki meccset játszott a Pest Megyei elsõ osztályban szereplõ Érd VSE felnõtt labdarúgócsapata. A dömsödi
hazai fiaskó után rendezték soraikat:. elõbb Tápiószecsõrõl sikerült egy 0:0 döntetlent kiharcolni majd következett a
Diósd elleni rangadó – itt 0:0 félidõ után Flórián és az újonc Csizmadia góljával 2:0-ra verték a szomszéd vár csapatát.
Képünkön Flórián az elsõ érdi gólt szerzi a rangadón.
(Kép és szöveg: Hancsovszki János)
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Pályázati kiírás

Az önkormányzat és a lakosság együttm¦ködésében
megvalósuló út- és közm¦építések támogatására
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága az önkormányzat
és a lakosság együttmûködésében megvalósuló út- és közmûépítések szervezésérõl szóló
2/2004. (III. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttmûködésében megvalósuló út- és közmûépítések támogatására.
II. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A pályázat keretében odaítélhetõ, az Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésérõl szóló
8/2007. (III. 01.) számú rendeletben megjelölt keretösszeg, 60 millió forint.
III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azon, a hatályos jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen létrejött vízgazdálkodási társulatok, illetve útépítési együttmûködések, melyek az
alábbi feltételeket teljesítik.
A. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában vízgazdálkodási társulat, melynek tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ vagy az ingatlant egyéb jogcímen
használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok.
B. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában útépítési együttmûködés, melyben az
épülõ út vagy járda használatában közvetlenül érdekelt természetes és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok vehetnek részt.
IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Jelen pályázati kiírás keretében a következõ tevékenységek támogathatók:
Érd város közigazgatási területén a jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, az
Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) elõírásaiban, valamint a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az ingatlanok megközelítését, valamint ellátását
szolgáló útépítésekre, víziközmû-építésekre. Ezen belül:
a) az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út-, illetve járdaburkolat építése, a szükséges
mûtárgyakkal, önkormányzati tulajdonban lévõ és közterületként, közútként nyilvántartott
területen.
b) közmûves vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetõ hálózatok építése a
telekhatárig, az önkormányzati tulajdonban lévõ és közterületként, közútként nyilvántartott
területen.
V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A. Támogatás formája:
A támogatás formája a következõ lehet:
– a beruházási költségek meghatározott részének átvállalása
– a beruházás elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ feladatok ellátása (pl.
együttmûködés a tervezésben, mûszaki ellenõri feladatok).
– útépítések esetében a beruházási költségek részben történõ elõlegezése.
Az Önkormányzat az elnyert támogatás összegét az elszámolás és a záróbeszámoló benyújtását
és Bizottság általi elfogadását, valamint az Önkormányzat által megbízott mûszaki ellenõr teljesítésigazolását követõen, legkésõbb az azt követõ 30. napon folyósítja a nyertes pályázó által
megadott bankszámlára.
B. Támogatás összege:
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhetõ támogatás legfeljebb a számlával
igazolt bruttó beruházási költség 50%-a.
C. Pályázati saját forrás:
A pályázat benyújtásához min. 50% saját forrás szükséges.
D. További feltételek:
A pályázó a pályázat benyújtásával pénzügyi támogatást kizárólag a 2007. évben megvalósítandó
programokra igényelhet.
A pályázat elbírálása a más bizottságokhoz benyújtott pályázatoktól független.
VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A. A pályázatok benyújtásának módja:
Pályázni kizárólag az alábbi tartalmú dokumentumok csatolásával lehet:
a) Az együttmûködésben megvalósuló út- vagy víziközmû-építéssel érintett terület megnevezése
b) A létesítendõ útburkolat, illetve víziközmû fajtája, rövid mûszaki tartalma, a tervezett
beruházás költségbecslése
c) Az együttmûködésben résztvevõ ingatlantulajdonosok névsora az ingatlan helyrajzi számának, illetve házszámának megjelölésével
d) A társulás létrehozására vonatkozó szerzõdés példánya
e) Társulási nyilatkozat az útburkolatnak vagy víziközmûnek a megvalósulás utáni önkormányzati tulajdonba adásáról
f) A társulás nyilatkozata arról, hogy a 2/2004. (III. 03.) számú rendelet 5. §-ában foglalt eljárást
tudomásul veszik
g) Nyilatkozatot a lakossági önerõ mértékérõl, bankhitel felvételének szándéka esetén
bankhitelígérvény
h) Az igényelt önkormányzati támogatás formájának és mértékének megnevezése
A pályázatot 3 (egy eredeti + 2 másolati) példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra a következõ szöveget kell írni:
„Pályázat az önkormányzat és a lakosság együttmûködésében megvalósuló út- és közmûépítések
támogatására 2007.”
B. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályára.
A pályázatok benyújtása a végsõ határidõig folyamatos.
A pályázat benyújtásának végsõ határideje 2007. június 15. A kiíró fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.
Érvénytelen az a pályázat, amely a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.
Hiánypótlásra egyszer van lehetõség, az értesítés kézhezvételétõl számított 8 napon belül.
VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL
A. A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal elõzetesen megvizsgálja abból a szempontból,
hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.
A támogatás odaítélésérõl a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásától számított
30 napon belül.
B. Közzététel:
A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára,
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésõbb a döntés
meghozatalát követõ 30. napon közzétételre kerülnek.
VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA
A. A támogatás felhasználása:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerzõdést köt.
A támogatás kizárólag a támogatási szerzõdésben foglalt támogatási célra használható fel.
Az Önkormányzat saját mûszaki ellenõrén keresztül ellenõrzi a támogatás felhasználását,
melyrõl a beruházás befejezésekor teljesítésigazolást állít ki.
B. A támogatás elszámolása:
A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról – beleértve a kifizetett számlák benyújtását –
köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról záró beszámolót készíteni, amely beszámoló
benyújtásának határideje legkésõbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.
Az elszámolás és záróbeszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága dönt. A támogatás támogatási szerzõdésben rögzített
céltól eltérõ felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetõleg ha a
pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot
szolgáltatott, vagy elszámolási, záróbeszámoló-készítési kötelezettségének nem tesz eleget, a
támogatás azonnal megszüntethetõ, illetve a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal növelt összegben köteles fizetni. A támogatás visszavonható akkor
is, ha Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága a záró beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem
nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyûlés ellenõrzi.
További információ: Polgármesteri Hivatal, Tel.: 0623-522300
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Tünetsoroló
Milyen a gyerekbarát város?
Kenderesi Ilona

A Nagycsaládosok Érdi Csoportja
május 16-án, csütörtök délután az
érligeti kempingbe szervezett
tagjainak egy kis találkozót. Az elôzô
napi vihar után az idô szerencsére
kiderült, és az apró lurkók kis csapatokba verôdve szaladgáltak a fák
alatt vagy az apukák irányítása alatt
kergették a labdát.
A hangulat idilli; külön világ ez,
családi piknik egy osztálykirándulás
zsivajával. A fák árnyékában összetalálkozott
néhány
édesanya
mosollyal kísért beszélgetését szinte
sajnálom megszakítani, hogy azokról
a nehézségekrôl kérdezzem ôket,
amelyekkel nap mint nap találkoznak Érden.
– Soroljam? – kérdezi egy agilis,

babakocsit tolni, sok helyen, ha aszfaltos is az út, járda már nincsen
mellette. Így az anyukának, mikor
iskolába viszi gyermekét és miközben a kisebbiket babakocsiban
tolja, bizony mérlegelnie kell, hogy
babakocsiját, már szaladgáló csemetéjét vagy saját magát féltse az
elrobogó autóktól.
Bár abban, hogy a családok Érdet
választják lakóhelyül, nagy szerepet
játszik a zöld környezet, mégis kevés
a játszótér, ahol szülôk és gyerekek
összetalálkozhatnak, és együtt tölthetik a délutánokat. Igény pedig
óriási lenne. Kísérleteket látunk
például az érdligeti hajdani fürdô
területén, ahol az uniós szabványnak
megfelelô famászókákat, hintákat
állítottak fel – a játszótér mellé
telepített mély tó már kevésbé volt
átgondolt lépés. Sajnos pénzhiány
miatt az óvodák sem tudnak az új

T Á R S A D A L O M

az Ága-Boga puszta létét mégis sikernek könyvelhetjük el. Néhány
család felismerte, hogy nincs
körülöttük élô közösség, így 2006
novemberében összefogott, hogy
egymást segítve, megosszák egymás
között a problémákat. Az Érdi
Csoport ma 42 családot számlál,
átlagosan négy gyermekkel. Gyurkó
Katalin a csoport vezetôje inkább a
pozitívumokra helyezi a hangsúlyt,
mikor azt meséli, meny-nyi programot szerveztek már rövid
mûködésük alatt, s mik a jövôbeni
terveik. Megkapó jelenség a fiatal
édesanya, aki tele van energiával és
még három kisgyermeke mellett is
képes arra, hogy motorja legyen
ennek az alakuló közösségnek.
Történeteket mesél arról, hogyan
kezd mûködôképes közösségé
fejlôdni a csoport, hogyan érkeznek
nem várt támogató adományok,
amelyek nagy segítséget jelentenek a
családoknak.
– Az önkormányzat felôl is érezni
lehet a nyitást – ami talán egyelôre
elsôsorban erkölcsi támogatás. Érd
egyrészrôl igazán ôsi város, ha azt
nézzük, hogy a Fundoklia-völgyben
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Baba Program

Három érdi családnak adta át az elmúlt héten a Batthyány-Program Baba
Program fejezetében elôírt, újszülötteknek járó támogatást T. Mészáros András
polgármester. A csöppségek – Tunkel Hanga, Kenderesi Gábor Bánk és Rostás
Mercédesz – szülei meglepetten és meghatottan nyugtázták a segítséget és a
köszöntést. (Képünkön balról jobbra : Kenderesiné Horváth Anikó és kisfia
Kenderesi Gábor Bánk, Segesdi János alpolgármester és T. Mészáros András polgármester.)
(fotó: Szabó László)

Mi lesz az óvodával?
Bálint Edit

Több mint százan jöttek el az ága-bogás rendezvényre

határozott fellépésû anyuka. A beszélgetés során egyre-másra vetôdnek fel
a gondok. Kevés óvoda van Érden –
mondják – a helyhiány miatt sok
család
kénytelen
gyermekét
Budapestre vinni. Az ember még az
ellenségének sem kívánja a mindennapos tortúrát, amit a reggeli városba
bejutás jelent. Kicsi gyerekkel,
babakocsival utazni a buszokon szinte
reménytelen próbálkozás. A régebbi
típusú buszokra körülményes a felszállás, segítség nélkül szinte
lehetetlen. Bár a Volán új beszerzésû
alacsony
padozatú
buszaira
kényelmes a felszállás, más elônyüket
nehéz találni. Marad tehát az autó, a
reggeli indulás összeszervezése, a
gyakori dugók.
Az Érden belüli tömegközlekedésre
ugyanez jellemzô. A gyalogosközlekedés is vet fel nyitott kérdéseket. Hepehupás földúton nehéz

szabványnak
minden
esetben
megfelelni, így a régi játékokat leszerelik, újak azonban már nem kerülnek a helyükre.
Érden nehéz fellelni azokat a rendezvényeket, amelyek lehetôséget
adnak arra, hogy a kisebb gyerekek
különbözô programokon vegyenek
részt, külön foglalkozásokra vagy
sportolni járjanak. A családok
várakozva figyelik az épülô sportcsarnokot, de a nyitásig kénytelenek
gyermekeiket Budapestre vinni
uszodába. A szabadidôs tevékenységek hiánya nemcsak az
egészen aprókat érinti, hanem a
nagyobbacskákat is, akiket a szüleik
a fôvárosba nem szívesen engednek
el, Érden pedig nincs hová.
Az édesanyák összenéznek.
– Ennyit panaszkodunk! – nevetnek,
és csemetéik után néznek.
Az Érdi Nagycsaládosok Csoportja,

(fotó: Szabó László)

már az ôskorban is éltek emberek.
Másrészrôl pedig igen fiatal, hiszen
a múlt évben több mint 700 csecsemô született. Az átlagéletkor
pedig nem éri el a 40 évet.
Méltán elvárható a következô generációnak kijáró figyelem egy olyan
várostól, amelyben ennyi a fiatal.
Néhány mozzanat arra utal, hogy ha
lassan is, ha apránként is, de kedvezô folyamatok indultak el. Szép
gesztus,
bizakodást
ébresztô
momentum, hogy a Batthyány-program keretében a polgármester úr
minden hónapban ajándékcsomaggal látogat el néhány kismamához.
Ez a támogatás a kismamáknak
jólesô figyelmesség, amely apró
lépés lehet afelé, hogy az itt lakók
megszeressék ezt a várost.

Tisztviselô
és
Újtelep
Részönkormányzatának legutóbbi
ülésén a lakók érdeklôdése elsôsorban saját, közvetlen környezetük
gondjaira irányult, így alig esett szó a
közgyûlés soron következô ülésének
napirendjérôl. Miután Mészáros
Mihály elnök röviden ismertette,
mirôl tárgyal majd a városi közgyûlés, a jelenlévôk azonnal a lényegre tértek: attól tartanak, hogy a
Harkály utcai óvoda helyett nem
kapnak másikat. Az intézményt a
MÁV sínbôvítése miatt le kell bontani, így gyakorlatilag 75 óvodai
férôhely szûnik meg.
A legutóbbi értesülések szerint a
vasúttársaság nem vállalja egy új
létesítmény megépítését, de kártalanítja a várost. Az önkormányzat
már ki is jelölte azt a telket, ahol a
kapott kártérítésbôl új óvodát
építenének, ám – Mészáros Mihály
elmondása szerint – egyelôre az sem
biztos, megéri-e a városnak új létesítményt tervezni, amennyiben megvalósul az a kormányzati szándék,
miszerint 2008-tól csak az ötévesek
óvodai ellátását finanszírozná az
állam. A 3 és 4 évesek viszont csak
önköltségi áron, azaz 30-35 ezer
térítési díj megfizetése ellenében

járhatnának csak óvodába. Felmerül
tehát a kérdés, érdemes-e ilyen
kilátásokkal új óvodát nyitni?
Dombai Tamás képviselô kijelentette, feltétlenül küzdeni kell az
óvoda felépítéséért, hiszen a
környék nem maradhat óvodai
ellátás nélkül!
A MÁV terjeszkedésével kapcsolatban pedig elhangzott, hogy az érintett ingatlantulajdonosok jobban
járnak, ha nem egyenként állapodnak meg a MÁV-val, hanem együtt
lépnek fel a vasúttársasággal szemben, azaz egy megbízott ügyvéd
képviseli mindannyiuk érdekeit.
Továbbá a Móra Ferenc Általános
Iskola tagintézménnyé válása is borzolta a lakók kedélyét. Úgy vélték,
mivel
egyedüli,
a
speciális
intézményre mindenképpen szüksége van a városnak. Nem kis
megelégedéssel fogadták viszont,
hogy hamarosan szilárd útburkolatot kap néhány csatornázott utca,
például a Fácán köz, a Kakukk és az
Ölyv utca. A részönkormányzati
ülésen arra panaszkodtak az
emberek, hogy nem kapják meg az
Érdi Újságot. Mivel a posta megbízhatatlan, azt kérték, hogy
legalább néhány forgalmasabb
helyen tegyék számukra hozzáférhetôvé az önkormányzati lapot.

Horváth Noémi a legjobbak között
A minap egy rendkívül jó hírt közlô elektronikus levél érkezett a Kôrösi
Csoma Sándor Általános Iskola igazgatójának címezve. A feladó, az
Oktatási És Kulturális Minisztérium Közoktatási És Integrációs Pályázati
Osztálya arról értesítette az intézmény vezetôjét, hogy a 2005/2006
tanévben nyújtott kimagasló tanulmányi és sportteljesítményének köszönhetôen HORVÁTH NOÉMI elnyerte a Magyar Köztársaság jó tanulója – jó
sportolója
kitüntetô
címet.
A
kimagasló
jutalmat
május
21-én, Budapesten, a Károlyi-Csekonics rezidenciában adták át a díjazottnak. Szívbôl gratulálunk!

2007. június 25-én délután fél egykor a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
szervezésében joghurt osztásra került sor.
Az első körben kb. 500 karton joghurt fért a szállító autóba, így szükségessé vált egy
második forduló is.
Az összesen beérkezett 795 kartonból 160 kartont kapott Biatorbágy, 70 kartont Diósd, 24
kartont Tárnok, kapott az Ifjúsági központ, a Fészek Egyesület, a Habilitációs központ, a
Gyermekjóléti, a Családok Átmeneti Otthona, Hajléktalan Szálló és természetesen az érdi
tagcsaládok. A szállítmány megmozgatása sem volt egyszerű feladat (kartononként 2,5 kg)
- le az autóról egy kupacba, hogy meg lehessen számolni, majd mindenkinek kiosztani a
már előre összeállított lista alapján - a megmozgatott tömeg közel 4 tonna!).
4 tonnát raksz és mennyi a bér? :) Az öröm gyermekeid arcán és egy szép délután
családias hangulatban elfáradva, de mosolygósan a munkában.
Mi kellett ahhoz, hogy az osztás minél
igyekvő sofőr, a szintén rohanó csapat
csoportvezető két telefonnal a fülén :) és
Kati mama, aki gyermekfelügyelt miközben

hamarabb megtörténjen? Előkészületek, egy
(volt aki többször is fordult), Gyurkó Kata
három gyermekkel a nyakán :) folyamatosan.
palacsintát sütött az „éhező” kicsinyeknek.

Ezzel az összefogással este 21:18-kor érkezett az utolsó napi e-mail Katától „Elfogyott”.
Köszönet érte mindenkinek, mindenki nevében :)!
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A Szülôsuli folytatódik
Ozsda Erika

Ismét tanulni hívták a szülôket a
Széchenyi Általános Iskolába
november 15-én este. Az Ága-boga
– az érdi Nagycsaládos Csoport –
szervezésében indult Szülôsuliban
Dr. Bernáth László pszichológus,
egyetemi oktató tartott elôadást a
Szülô–gyerek kapcsolatok szakaszai címmel.
A legtöbb történet ugyanúgy
kezdődik. Találkozik egy fiú és egy
lány.
A randevúk során mindketten a
mosolygós arcukat mutatják a másiknak. Mivel szeretnének több
időt együtt tölteni, összeköltöznek. Ekkor derül ki sok minden a
másikról. Ha eddig nem voltak
konfliktusok, mostantól lehetnek.
Ki, mikor, mennyi idő alatt végezze
el a „muszáj-dolgokat”: takarítás,
csekkfizetés, bevásárlás…

Könnyű és nehéz babák
Majd megfogan a gyermek. A baba
születésével új szerepek alakulnak ki.
Az anya majdnem minden percét a
kicsivel tölti. Amikor van egy kis
szabad ideje, akkor pihenni
szeretne. Emiatt az apa úgy érzi,
vele már senki sem foglalkozik, ...
és minden babánál egyre hátrébb
kerül a sorban.
Ilyenkor át kell állítani a közös
működési módot – tanácsolja a
szakember. Az anyának van 9
hónapja, hogy ráhangolódjon a
gyerekre. Az apának ilyenkor még
alig van kapcsolata a magzattal. Mit
lát? Hogy deformálódik az asszony.
Mit érez? Ilyenkor még alig valamit
– vélekedik egy apuka. Mikor indul
be az apai ösztön? Amikor megtudom, hogy apa leszek – állítja egy
férfi. A másik szerint, csak a
születéskor, amikor számára is
„kézzel foghatóvá” válik a gyermek.
A baba diszkriminál. Az anyja
hangját fölismeri, az apjáét nem –
mesél el egy kísérletet a pszichológus. Minden baba szopóreflexszel
születik. A kísérlet során egy cumit
dugtak a csecsemő szájába, aminek a végére egy olyan szerkezetet
tettek, amely érzékeli, hogy milyen
tempóban szívja a tejet. Van egy
állandó cumizási tempója, ami
megváltozik, ha izgatottabb lesz.
Attól függően, hogy gyorsabban
vagy lassabban cumizott, bekapcsolt egy-egy magnót. Hol az anyja
hangját hallotta, hol egy idegen
nőét. A pár napos babák addig variáltak a cumival, míg az anyjuk
hangját nem hallották, viszont
ugyanolyan arányban hallgatták
az apa hangját, mint egy idegen
férfiét.
A babákat két csoportra lehet osztani. Könnyű és nehéz csecsemőkre. Könnyű az, aki mosolyog, jól
elvan, ha megetetik, örül, ha lefektetik, alszik, különösebb gond
nincs vele. A nehéz csecsemő nem
akar enni, nem akar aludni, sokat

Az elôadó: dr. Bernáth László

sír. Az anya ilyenkor mindenfélével
próbálkozik, de egy idő után már
magában keresi a hibát, aztán kijelenti, hogy ő nem is jó anya. Feszült
lesz. Kialvatlan, fáradt és ideges. A
baba erre hogy reagál? Még nyűgösebb lesz.
Ez konfliktushelyzetet teremthet a
szülők között is. Ilyenkor mi a teendő? Le kell ülni és meg kell
beszélni a dolgokat. Figyelembe
kell venni, hogy mi az, ami a
helyzetből fakad, és mi az, ami a
személyből. Ha nem a szülő a hibás, akkor a helyzetet kell megoldani.

A lelke is cseperedik…
A leggyakoribb probléma, hogy
hasfájós a gyerek. Az anya
pocakjában a köldökzsinóron
keresztül megemésztett táplálékot
kapott. A születés után rögtön át
kell állnia egy teljesen másfajta
belső működési módra. Meg kell
emésztenie az anyatejet. Sok babának ez nehezen megy. Marad a
ringatás, a pozitúraváltás. Ha a
csecsemő úgy érzi, hogy eleget
foglalkoznak vele, akkor hamarabb
kijöhet ebből a rossz állapotból.
Mire van szüksége egy idő után az
anyának? Hogy egy kicsit kilépjen
a mindennapokból, és pár óráig ne
legyen rajta felelősség. Ilyenkor
jobb, ha elmegy otthonról, mert
úgy sem tudja megállni, hogy ne
figyeljen a gyerekre. 1 éves kor
után már a babát is viheti mindenféle programokra. Gyerektáncházba picikkel is nyugodtan elmehet.
Cseperedik a gyerek, és szeretne
mindent kipróbálni. Ebben a korban ez a dolga.
A kicsi mindent megkóstol, mindenben elesik, belelép, leránt,
feldönt. Ilyenkor mi a szülő feladata? Hogy jelezze a korlátokat. Hogy
cserét ajánljon föl. Ne ezt és ne
ezzel, inkább ott és azzal. A gyerek
2–3 éves koráig nehezen tudja
elviselni a késleltetést. Azt, hogy
ma nem, majd holnap vagy
szerdán, azt meg nem is érti.
Ahogy a kicsi cseperedik nemcsak
a teste, hanem a lelke is nő.
Ha erős akaratú a gyerek, akkor el
kell terelni a figyelmét. Hogy ne legyen konok, mindent meg kell vele
beszélni – az ő szintjén. Sok min-
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denbe beleszólhat, de amikor nem
lehet, akkor meg kell magyarázni,
hogy most miért nem. Roppant
következetesnek kell lenni. Kellene,
mert a szülő is emberből van.
Honnan tudná a kicsi, hogy a nagymama kötőtűjét nem szabad beledugni a konnektorba? Azt, hogy
NEM, előbb megérti, mint hogy ki
tudná mondani. Ha semmilyen
rábeszélés nem használ, akkor föl
kell kapni, odébb kell vinni és
bizony!, játszani kell vele.
A gyerek az első két évben megtanulja, hogy mi a bizalom és mi a
bizalmatlanság. Megalapozza, hogy
tud-e bízni magában és másokban.
Bizalom akkor alakul ki, ha magára
tudja vonni a figyelmet és jön a
segítség. Ekkor úgy érzi: de jó
nekem, babának! Ha nem figyelnek rá, akkor a gyerek azt gondolja,
hogy benne van a hiba, és emiatt
magával lesz baja. Szélsőséges esetben, bár ritkán, csecsemő is lehet
anorexiás!

Partnerként kell kezelni!
A két-három éves kor a szégyen és a
kétely – az autonómia korszaka.
Ilyenkor stabilizálódik az énje.
Tudni akarja, hogy mire képes. Az
esetek döntő többségében valamilyen szerepet próbál ki. Ekkor nagyon fontos a szülő egyensúlyozó
szerepe. Mit lehet és mit nem, mi
veszélyes a gyerekre vagy másokra?
Ha a gyerek bizalommal jön az előző
korszakból, akkor elfogadja, hogy
csinálhatja, csak más formában. Ha
mosogatni akar, akkor ne a kínai
vázát adjuk oda neki, hanem a kis
műanyag tálkáját. Akkor lesz nagyon
dacos és kezelhetetlen a gyerek, ha
azt éli meg, hogy őt az autonómia
gyakorlásában akadályozzák, hogy
nincs terep, ahol ő irányíthatna.
A megoldás: tessék partnerként
kezelni a gyereket az első pillanattól kezdve!
Dr. Bernáth László december
13-án 18 órakor tartja a következô előadását, Ahogy a gyerekek döntenek címmel.

Katalin-bál
jótékony céllal

November 24-én, szombaton este hat órai kezdettel jótékonysági Katalin-bál lesz Érden, a Dávid
u. 4. alatti Festal étteremben.
Jegyek kizárólag elővételben
válthatók a helyszínen vagy a
Niké és Dávid ruházati boltban
(Érd, Budai út 20.).
A bál fővédnöke T. Mészáros
András polgármester, védnöke
dr. Csőzik László alpolgármester.
A bál teljes bevételét az Érden, a
Vörösmarty utcában megnyitandó gyermekotthon felújítására fogja felhasználni a „Lehetőség a felzárkóztatáshoz – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára” Alapítvány, kiemelten közhasznú
szervezet.

2007. november 23., péntek
19.00 Híradó
19.15 Érdi Panoráma
20.00 Filmklub – Madárkák
magyar film
22.00 Híradó (ism.)
2007. november 26., hétfő
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Vitalitás (új szám)
20.00 Híradó (ism.)
20.10 Mozgás (ism.)
20.30 Érdi Panoráma (ism.)
20.50 Mojito (ism.)
21.10 Földközelben (ism.)
21.30 Vitalitás (ism.)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
2007. november 27., kedd
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.20 187 megyei magazin
20.00 Híradó (ism.)
20.10 Filmklub – Madárkák
magyar film (ism.)
22.00 Híradó (ism.)
22.15 Négyszemközt (ism.)
2007. november 28., szerda
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Mozgás (új szám)
20.00 Híradó (ism.)
20.10 Vitalitás (ism.)
20.30 Egyházi magazin (ism.)
20.50 Csillagszem – zenei műsor
21.20 187 (ism.)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
2007. november 29., csütörtök
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Vitalitás (ism.)
20.00 Híradó (ism.)
20.10 Mozgás (ism.)
20.30 Titánok földjén – útifilm
21.00 Mojito (ism.)
21.20 Földközelben (ism.)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
2007. november 30., péntek
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.20 Érdi Panoráma (új szám)
20.00 Filmklub – Két emelet
boldogság (magyar film)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
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2007. december 3., hétfő
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Földközelben (új szám)
20.00 Híradó (ism.)
20.10 Mozgás (ism.)
20.30 Érdi Panoráma (ism.)
21.00 Kalandos kantonok – útifilm
20.30 Földközelben (ism.)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
2007. december 4., kedd
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.20 187 megyei magazin
20.00 Híradó (ism.)
20.10 Filmklub – Két emelet
boldogság (ism.)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
2007. december 5., szerda
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Mozgás (új szám)
20.00 Híradó (ism.)
20.10 187 (ism.)
20.40 Földközelben (ism.)
21.00 Vitalitás (ism.)
21.20 Mozgás (ism.)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
2007. december 6., csütörtök
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.20 Földközelben-ism.
20.00 Híradó (ism.)
20.10 Vitalitás (ism.)
20.30 Csillagszem – zenei műsor
21.00 Mozgás (ism.)
21.20 Thaiföld – útifilm
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
2007. december 7., péntek
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.20 Érdi Panoráma
19.50 Egyházi magazin (új szám)
20.10 Filmklub – Magzat (magyar
film)
22.00 Híradó (ism.)
22.10 Négyszemközt (ism.)
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Érdi Városi Televízió
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 3.
(Polgárok Háza, II. emelet)
Tel: (23) 523-686
Fax: (23) 523-687
E-mail: erdtv@erdtv.hu

Műsorainkról:
Híradó – minden hétköznap (kivéve a Közgyűlés napjait) 19.00 órától
értesülhet a város és környéke legfrissebb híreiről. Ismétlés 20.00 és
22.00 órakor, illetve másnap délelőtt 10.00 órakor.
Négyszemközt – hírháttér műsor egy-egy vendéggel, hetente háromszor, a Híradó után.
Érdi Panoráma – a heti események összefoglaló magazinműsora minden pénteken 19.10-től, a Híradó után.
Mozgás – Az Érd TV sportmagazinja, minden szerdán 19.30-tól. Benne
aktuális sportesemények, diákolimpia, élsport.
Vitalitás – egészségüggyel, életmóddal, szabadidő-eltöltéssel foglalkozó
magazinműsor, kéthetente csütörtökön 19.10-től, a Híradó után.
Földközelben – környezet és természetvédelmi magazin, amely a
környezettudatos életmód népszerűsítésével, a megújuló energiaforrásokkal, ökológiai gazdálkodással, és természetvédelemmel foglalkozik,
kéthetente hétfőn 19.30-tól.
Mojito – szórakoztató magazinműsor, havonta egyszer, pénteken.
Benne színházi premierek, sztárok, koncertek, programok.
Televíziónk minden hónapban élőben közvetíti az érdi Közgyűlést.
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Pest megyét kezeljék
külön régióként
Testvérvárosok találkozója az Érdi Napokon
Ábrahám Edit

A régi és új tagállamokból érkezô
települések, Poynton, Lubaczow,
Szászrégen, és a házigazda szerepét
vállaló Érd szeptember 1-jén, az
Érdi Napok programsorozatát
megnyitva, konferenciát tartott az
Európai Unióhoz való csatlakozás
tapasztalatairól, valamint az unió
alapértékeirôl és jövôjérôl. A testvérvárosok tanácskozásának a
Kôrösi Csoma Sándor Általános
Iskola adott otthont.
Az immár 27 tagállamra bővülő
Európai Unió egyesek szerint válságban van, fejlődésében megtorpant, és ismét keresi a kitörés útját
– mutatott rá dr. Csőzik László
alpolgármester a konferencia résztvevőit köszöntve. Hozzátette: talán
éppen az újonnan csatlakozó országok lendülete, tenni akarása és
ötletgazdagsága ad majd kiutat a
válságból, és gyümölcsöző fejlődést hoz a gazdasági és kulturális
kapcsolatokban. T. Mészáros András polgármester a testvérvárosok
delegációit üdvözölve arra hívta fel
a résztvevők figyelmét, hogy az
Európai Unióhoz tartozni nem
csupán a politika és az elit kiváltsága, hanem a civileknek, az egyes
embereknek is meg kell találniuk
benne mindazt, amit saját javukra

fordíthatnak. Az itt élő embereknek fel kell ismerniük, hogy az unió
az egyének lehetőségeit is építi és
tágítja. Ezzel együtt a polgármester
úgy vélte, át kell gondolni a csatlakozás struktúráját. Példaként
említette Budapest és az agglomeráció helyzetét. A főváros fejlettsége a megyei településekhez képest három-négyszerese, ezért
„elhúzza” az uniós támogatásokat,
holott éppen a megye települései
szorulnak rá jobban a fejlesztési
forrásokra. Indokolt lenne tehát,
ha a megyét külön régióként kezelnék, így a 186 település fejlődési
üteme is jelentősen javulna. A testvérvárosok tapasztalatcseréje is
kiváló alkalom arra, hogy jól felmérjük saját helyzetünket az Európai Unióban, és ennek megfelelően
elérjük a kitűzött fejlesztési céljainkat – tette hozzá.
Az uniós konferenciát a vendégvárosok bemutatkozásával folytatták.
Bartos Gábor Poynton, Jerzy
Zajac Lubazow, Emese Ardelean
Szászrégen múltját és jelenét mutatta be röviden, majd az Európai
Unió alapértékeiről következtek
előadások. Többek között arról is
szó esett, hogyan kell az uniós követelményeknek megfelelni, ha
támogatásra számít egy város, egy
régió vagy akár egy civil közösség.
A szociális problémákról és azok
kezeléséről a szászrégeni Raileanu

ÉRDI ÚJSÁG
ÉRDI ÚJSÁG

A K T U Á L I S

Carmen beszélt, az esélyegyenlőség mibenlétéről és a felzárkózás
módjairól Gecse Simon Orsolya, a
tapasztalatcseréről és a fejlesztési
lehetőségekről Cseh Magdolna tartott előadást.
Másnap délelőtt a testvérvárosi
delegációk a lakossággal is találkoztak, amikor az idősek, a fiatalok és
a kisebbségek helyzete került
terítékre. Magyar Gergely a helyi
Ifjúsági Klub és Információs Központ működését mutatta be. Beszélt azokról a lehetőségekről,
amelyekkel a fiatalok figyelme és
érdeklődése a tartalmas időtöltés
irányába fordítható. Koda Katalin
az idősek színvonalas ellátásával
kapcsolatos tapasztalatait osztotta
meg a résztvevőkkel. Végül Baracskainé Komonyi Angéla a romák
helyzetére és az esélyegyenlőségre
utalva leszögezte: a problémákat az
unióban sem mások oldják meg
helyettünk. Rendkívül fontos tehát
a civilszervezetek erős befolyása,
de az egyének szoros együttműködése is, hiszen a szociális kérdés
önmagától nem tud utat törni az
Európai Unióba. A találkozó résztvevőinek azt tanácsolta: minél
aktívabban kapcsolódjanak be a
város életébe, mert együtt, közösen tudják csak jól képviselni a
saját érdekeiket, és így biztos esélye van annak, hogy sikerül behozni a fejlődési lemaradást.
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Ami megmarad
Bíró András

Ilyenkor, szeptember elején, mindig eszembe jut hajdani tanítóm
sokszor emlegetett mondása, ami valahogy így hangzott. Bárkitől,
bármikor mindent elvehetnek, így házát, vagyonát, családját, szabadságát, de egyet soha nem vehetnek el, mégpedig az évek során
megszerzett tudását, tehát azt, ami a fejében van. Higgyétek el fiaim,
folytatta tanítónk, a szorgalommal és kitartással megszerzett tudásunk idők folyamán átalakul. Mivé? A jövőnket alakító bölcsességgé.
Ezért is mondták több mint kétezer évvel ezelőtt a latinok, hogy
„Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.” Most is áldom
nevét, ezért ide írom Jávor Nándor székesfehérvári első tanítóm
nevét. Ő nyolc évtized múltán is szól hozzám. Mit mond? Amit akkoriban lelkünkbe, szívünkbe vésett: „Soha ne kérkedj tudásoddal,
mert ez gőgössé tesz. Keserves tapasztalatok árán döbbensz majd rá
az igazságra: minél többet tudsz, annál inkább érzed, milyen sokat
kell még tanulnod, hogy fölfogd és megértsd a világot, és testvéreidet, az embereket, bármelyik földrészen is éljenek azok.”
Még középiskolás koromban is eszembe jutottak bölcs tanítom szavai,
s alkalmam volt meggyőződni igaz voltukról. Egyetemi éveim alatt
megint csak az én első tanítóm egyik jellemző mondását ízlelgettem. A
földkerekség minden tanuló diákja úgy véli, iskolái végeztével, az
egyetemi diploma átvételével vége szakad a tanulásnak. Tapasztalni
fogjátok, ez nincs így. Az élet ugyanis nem áll meg. Állandóan új meg
újabb szempontok, kívánságok, igények merülnek fel, amelyekre a
tudománynak, ezen belül minden technikának válaszolnia kell. Bizony,
fiaim, örökös kihívások sorozata az élet minden területe. Készüljetek
fel tehát minderre, mégpedig idejekorán, hogy elkerüljétek a csalódásokat. Véssétek jól agyatokba, s bölcs ember soha nem csalódik.
De hát ki is a bölcs ember? Az, aki tudja, hogy minden tudás elején
van. Aki tudja, hogy minden mulandó, ideértve a mindenhatónak
látszó percemberkék hatalmát is. Azért valami csak megmarad! Igen.
Kinek, kinek fejében a tudás. Innen indultunk ki, ide térünk vissza.
És még valamit búcsúzóul: csak az egyénen, magán a tanulón múlik,
hogy a megszerzett tudásból mit és hogyan hasznosít a maga és a
közösség javára. Persze, ez jórészt képességein, továbbá hitén,
akaraterején múlik. Az iskola ugyanis csupán keret. Tartalommal kiki maga tölti meg a fejét. Ha abba még férne tudás és ismerethalmaz,
a jó könyvek olvasásával a kultúra ezernyi értékével adagolhat még
bőven belé.

Gyermekei jövôjéért
tüntetett az Ága-Boga
Több mint ötezren voltak a demonstráción
A Kelenföldi pályaudvari találkozó
után a csoport tagjai együtt utaztak
a Keleti pályaudvarig, ahol bekapcsolódtak az élőláncba, amely a
Fiumei úti temetőtől az Alkotmány
utcáig kapcsolódott össze – a szlogenhez híven „A sírból is visszahozzuk a jövőt!”
Az országos híradásokból megismerhette már mindenki az adatokat,
csak a lényeg sikkadt el valahol.
A gyermekeik jövőjéért tenni akaró,
megoldásokat kereső, segíteni szándékozó nagycsaládosok „belső” és
nem „külső” szemlélő általi bemutatása. A bizalom légköre, ahol
aggodalom nélkül lehet részt venni
bármely rendezvényen, hiszen
egymás gyermekeire is figyelnek.
Gondolkodni azon, hogyan tudnának egymásnak a mindennapokban, nehéz helyzetekben segíteni,
mindeközben értéket közvetíteni,
megoldásokat találni az érdekképviseletre. S mindezt erőn felül – napi
tevékenységük, munkájuk, gyermekeik nevelése mellett teszik.

Olyan értékekkel, erővel, és kitartással, ami az egész magyar társadalom számára példaértékű kell
legyen.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete köszönetét fejezi ki azoknak a magánszemélyeknek és
a harminckét civilszervezetnek,
akik a szeptember 8-i demonstrációt jelenlétükkel, munkájukkal
támogatták, és a résztvevőket
lélekben erősítették. Az élőlánc és
a több tízezres rendezvény bebizonyította, hogy él még a civil
kurázsi Magyarországon, az
emberek el merik mondani és el is
mondják a véleményüket. A megmozdulás megmutatta, hogy a
társadalom jelentős része pártállásra tekintet nélkül szemben áll a
családokat sújtó egészségügyi és
oktatási átalakítással, valamint a
társadalombiztosítás magánkézbe adásával – fogalmazott közleményében Szabó Endre, az egyesület elnöke.

CSALÁDI NAP a Múzeumkertben
Egy hűvös februári taggyűlésen történt a nagy elhatározás: szervezzünk egy családi napot!
Egy olyan napot, ahol hadat üzenünk a mai kor divatjának. Olyat, ahol a
fellépők, a résztvevők fontosnak tartják, hogy a gyermekek
megismerjék elfeledett értékeinket: az élő zene varázsát, a népmese
hatalmát, a kézzel készített játékok személyes üzenetét a futószalagon
gyártott áruházi tömegtermékkel szemben.
Az ötlet megszületésekor nem volt egyebünk, mint az elhatározásunk és a kezdeti
lelkesedésünk. A családi nap megvalósulása nagyon sok ember közös munkájának köszönhető.
Szeretném megköszönni a Raiffeisen Bank Érdi Fiókjának és Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának, hogy megelőlegezték nekünk a bizalmat és
maximálisan támogatták a rendezvényünket. Lehetőséget adva arra, hogy
színvonalas előadókat hívjunk meg, akik lenyűgözték, elvarázsolták a
gyermekeket és szüleiket egyaránt.
Köszönöm Dr. Kubassek János igazgató úrnak és a Földrajzi Múzeum
dolgozóinak, hogy ott lehettünk a Múzeumkertben. Csodálatos, hogy a
betondzsungelben megőriztek egy tenyérnyi zöld területet, ahol már nem
hallatszik felgyorsult életünk lüktető zsivaja. Ahol az ember a csendben oda
tud végre figyelni önmagára, a gyermekére, embertársaira.

Köszönöm Hellenbach Gabriellának, hogy eljött közénk, elhozta kézzel
készített játékait és lehetőséget adott arra, hogy sok-sok szülő gyermekével
közösen készítsen játékot a nap folyamán.
Hálásak vagyunk az Érdi Rózsa Nyomdának, a Vágó Családnak, a Családépítő
Egyesületnek a kézműves foglalkozásokért. A Soós Pékségnek a finom
kenyérért, a Művelődési Központnak a technikai segítségnyújtásért. Az Osys
Kft.-nek, az ÉrdCenternek és a Hamar Családnak a szervezésben való
áldozatos munkájukért.
Szervezőként kevés alkalmam volt nyugodtan élvezni a családi napunk programjait. Azonban
volt egy-egy pillanat, amikor meggyőződhettem arról, hogy érdemes volt ennyit fáradozni!
Néder Norbert Ládafia bábszínházát ámulva figyelte felnőtt s gyermek
egyaránt. A népmesét mindenki jól ismerte, de mennyire más volt így
látni, az előadó által készített fa bábukkal és citera kísérettel! A történet
vége előtt a szülők arcán is feszült várakozás tükröződött, s ekkor egyegy pillanatra láthatóvá vált a Bennük élő gyermek! Nekik is szükségük
volt a feszültséget feloldó igazságos befejezésre, és a végén aprajanagyja együtt örült a szereplőkkel.
Olyan sok időt töltünk el felnőttként, gyakrabban kellene gyermekké válnunk!
A gyerekeknek nincs ízlésük – szokta mondogatni az egyik édesanya. Van benne igazság.
Gyermekeink ízlésvilágát mi is alakíthatjuk, formálhatjuk. Hagyományaink ápolása, a közösen
együtt töltött pillanatok: téglák. Téglák, melyekre a felnőttkor épül. Ha ezek hiányoznak labilis
lesz az építmény.
Gyurkó Kata, szervező

Az Ága-Boga Érdi Nagycsaládos Csoport rajzpályázatot hirdetett – Család, Ünnepek
témakörben - tagcsaládjai gyermekei számára három korcsoportban -, melynek
eredményhirdetésére 2007. november 10.-én az Érdligeti Közösségi Házban került sor.
A pályázatnak nagy sikere volt kicsik és nagyok között is, melyet a beadott rajzok
mennyisége is jelezett.
Nem lehetett egyszerű a 3 tagú – külső – zsűri munkája, hiszen szebbnél szebb művek
kerültek beadásra, s különböző technikákkal dolgoztak a gyermekek. A zsűri által
meghozott döntést Nida Judit ismertette - a csillogó, izgalommal teli gyermekarcok és az
ugyancsak izgatottan várakozó szülők körében. A díjazottak átvehették megérdemelt
ajándékaikat, s hogy a „kis munkások” közül senki ne érezze rosszul magát, minden
pályázó számára jutott egy-egy Kinder tojás.
Nézzék meg Önök is a beadott pályázati rajzokat, bizonyára egy kellemes élményként
fognak visszaemlékezni - a gyermekek fantáziájának köszönhetően – talán egy már
régmúlt időszak feledés homályába vesző, de még vissza-visszakívánkozó pillanatára.
A rajzok és az eredmények megtekinthetőek a www.agaboga.hu oldalon.
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