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Elõször rendeztek utazási börzét Érden

Két nap nyár a Thermalban 

Válság ide, forinthelyzet oda, 
az utazási kedv még töretlen 
az emberekben – legalábbis az 
első érdi utazási börze kiállítói 
szerint. Erről tanúskodott az is, 
hogy szombaton már nyitáskor 
megjelentek az első érdeklő-
dők a Thermal Hotel Ligetben, 
a színes katalógusokkal borí-
tott standok előtt, ahol a Domi 
Tours – a börze rendezője – és 
meghívott kiállítópartnerei két 
napon át, tíztől tizennyolc óráig 
várták az utazni vágyó környék-
belieket. A színes kínálatból 
mindenki találhatott ízlésének 
és pénztárcájának valót, nagy-
családostól a topvezetőn át a 
kisnyugdíjasig, az egynapos 
belföldi buszos kirándulástól a 
thaiföldi luxusvakációig. 

– Azt szokták mondani, a leg-
hosszabb út is az első lépéssel 
indul. Az első lépést megtettük 
az első érdi utazási börze meg-
rendezésével – fogalmazott meg-
nyitóbeszédében Segesdi János 
alpolgármester, sok sikert kíván-
va mind a látogatóknak, mind a 
kiállítóknak a rendezvényhez. 
– Reméljük, ez csak az első lépés 
volt, és a következő években 
e kezdeményezés egyre sikere-
sebb lesz – fűzte hozzá.

– A rendezvénynek azért 
adtuk inkább a börze, semmint 
a kiállítás nevet, mert itt nem-
csak nézelődni lehet, hanem 
válogatni, összehasonlítani és 
kitárgyalni is az ajánlatokat – 
fogalmazott Domokos Gyula, a 
Domi-Tours cégvezetője, utalva 
arra: fontos, hogy a börzén az 
utaztató cégek képviselői és az 
utazni vágyók személyes kap-
csolatba kerülnek. 

Egy nézelődő lapunknak úgy 
fogalmazott: az interneten is 
sok ajánlatra bukkan az ember, 
de egy utazási kiállításon min-
denki maga, saját szájíze sze-
rint válogat. – Örülök, hogy már 
Érden is elérhető ez a lehe-
tőség, hiszen itt ugyanazokkal 
az ajánlatokkal lehet találkozni, 
mint a nagyobb rendezvénye-
ken – mondta a belföldi nyara-
lások között válogató férfi.

Az idelátogatók nemcsak 
a legfrissebb utazási ajánla-
tokkal, hanem egy érdi talál-
mánnyal is megismerkedhet-
tek. Dr. Berzsenyi László szá-
molt be egy oxigénes testsúly-
csökkentő terápiáról, illetve 
ivókúráról, amit valamennyi 
magyarországi fürdőben sze-
retnének bevezetni. 

– Relatív oxigénhiányban 
élünk. Aki nem tudja elégetni 
azt a kalóriát, amit elfogyaszt, 
az túlsúlyos lesz – fogalmazott 
Berzsenyi László, hangsúlyozva: 
találmányukat szeretnék több 
helyen bevezetni, és létrehozni 
egy új irányú gyógy-idegenforgal-
mat. – Iparunk nincs, van viszont 
százharminc fürdőnk, nyolcszáz 
lefojtott, még nem hasznosult 
kutunk, tehát az idegenforgalom 
bővülésére van lehetőség. Erre 
dolgoztunk ki egy programot, 
amit az OEP-nek is eljuttattunk, 
a támogatást is megszereztük. A 
következő lépés egy idegenfor-
galmi fórum megrendezése lesz, 
amelyre valamennyi fürdő kép-
viselőjét meghívjuk – tette hozzá 
Berzsenyi László, aki ízelítőt is 
hozott az oxigénnel dúsított 
ásványvízből. Feltalálótársa, dr. 
Zoltai Mária elmondta: oxigénes 
hidromasszázs-terápiájukat az 
érdi termálfürdő évek óta alkal-
mazza, és az oxigénnel dúsított 
ásványvizük is népszerű. 

– Az oxigén a tápcsatorná-
ból pillanatok alatt felszívódik, 
és azt a relatív oxigénhiányt 
pótolja, ami egészséges életvitel 
mellett nem alakul ki, de moz-
gásszegény, szobában ülő vilá-
gunkban sajnos igen – magya-
rázta Zoltai Mária. 

Az oxigénnel dúsított ásvány-
vizet a látogatók meg is kós-
tolhatták, mialatt az utazási 
irodák kínálatát szemezgették. 
Az egzotikus csemegék mellett 
továbbra is hódítanak a „közeli” 

tengerpartokon kínált nyaralá-
si lehetőségek – Horvátország, 
Görögország a két nagy befutó. 

A belföldi utakra is nagy a 
kereslet, a tavalyi, tavalyelőtti év 
nagyon sikeres volt, ha azonban 
az üdülési csekket is megadóz-
tatják, kérdéses, továbbra is ilyen 
népszerűek maradnak-e a belföldi 
nyaralások – mondta kérdésünk-
re Domokos Gyula, a Domi-Tours 
cégvezetője, aki nem iszik előre 
a medve bőrére. Mint mondta, 
érdeklődőkben, nyaralni vágyók-
ban idén sincs hiány, ám az majd 
nyáron, az iskolai szünet kezde-
tekor dől el, milyen forgalmuk 
is lesz valójában az utazási iro-
dáknak, hiszen addigra minden 
családban eldől, jut-e elég pénz 
a vágyott útra, illetve tudnak-e 
még foglalással élni. Domokos 
Gyuláné pedig azt jegyezte meg: 
tévedés azt hinni, hogy a nyara-
lást csak a módosabbak enged-
hetik meg maguknak, ugyanis az 
irodák kínálnak nagyon kedvező 
árú utakat is. 

– Van, aki minden hónapban 
félretesz ezerötszáz forintot, 
hogy befizethessen egy húsz-
ezer forintos üdülésre – tette 
hozzá a rendezvényt szervező 
cég ügyvezetője. Mint mond-
ta: aki nem tudott dönteni a 
helyszínen, vagy lemaradt az 
utazási börzéről, irodájukba 
betérve részesülhet mindabban 
a kínálatban és akcióban, amit 
partnereik a Thermal Hotelben 
ajánlottak és bemutattak.

� Ádám�Katalin

Azúrkék tenger, homokpart, sokcsillagos szállodák 
csábították az üdülni vágyókat az elsõ érdi utazási 
börze standjain elhelyezett katalógusokon. Hogy hány 
hétvégi érdeklõdõ számára válik valósággá a papír
álom, azt még nem tudni, mindenesetre az utaztatók 
bizakodóak: az érdeklõdés és a forgalom nagy, igaz, 
a haszon kisebb a forint gyengülése miatt. 
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Szakmai konferencia
és pedagógustovábbképzés 
A Kistérségi Szociális Klub és a 
Szülők Fóruma Egyesület ebben az 
évben is megrendezi szakmai kon-
ferenciáját, és egy akkreditált peda-
gógus-továbbképzést is indít.

A Szülők Fóruma Egyesület 
– kiemelkedően közhasznú civil 
szervezet – 1990 óta foglalkozik 
sérült gyermekek érdekvédelmével 
és rehabilitációjával. Célja az egész-
ségkárosodott (értelmi fogyatékos, 
halomozottan sérült, mozgássérült, 
asztmás stb.) és eltérő fejlődési 
ütemű gyermekek komplex reha-
bilitálása, egészséges környezetbe 
való integrálása. Tevékenysége a 
gyermekek életének minden terüle-
tére kiterjed.

Az egyesület a Segítő Kéz 
Alapítvány, az Emberi Hang 
Alapítvány, a Sorsunk és Jövőnk 
Alapítvány, a Magyar Konduktorok 
Egyesülete és a Mozgáskorlátozottak 
Budaörsi Egyesülete részvételével 
a Kistérségi Szociális Klub alapí-
tó tagja. Csatlakozó partnerek 
a Fészek Egyesület, az Egymásért 
Alapítvány, a Mazsola Úszó Tanoda 
Egyesület, a Mozgáskorlátozottak 
Érd és Környéke Egyesület, vala-
mint a MEOSZ Százhalombattai 
Szervezete voltak. A klub elsődleges 
célja, mely szerint a civilek magas 
szakmai színvonalon és szervezet-
ten, egymásra támaszkodva tevé-
kenykedjenek, megvalósult.

A Születéstől felnőttkorig – a ko-
rai fejlesztés ötödik térségi konfe-
renciája 2009. március 27-én pénte-
ken, Százhalombattán – a Polgárok 
Háza dísztermében – kerül megren-
dezésre. Az értekezlet a Kistérségi 
Szociális Klub és a Szülők Fóruma 
Egyesület legnagyobb rendezvényei-
nek egyike az év során.  

Az eseményt a tervezett tema-
tika szerint a Zene-Bona Együttes 
– a MEOSZ 2008-as Ki mit tud? 
országos versenyének első hely-
zettje – nyitja meg. A konferen-
cia keretein belül sor kerül az 
Aranyszárnyú Írisz Empátia Díj 
átadására is. Immáron harmadik 
éve a társadalmi elnökség nyújtja 
át a kitüntetést. 

Az előadásokat országos ismert-
ségű előadók, így például dr. 
Czeizel Endre orvosgenetikus, 
Czeizel Barbara, a Budapesti Korai 
Fejlesztő Központ vezetője, Tóth 
Anikó gyógypedagógus, szurdope-
dagógus, a Budapesti Korai Fejlesztő 
Központ ambuláns terápiák részle-
gének vezetője, dr. Altmann Anna 
gyermekneurológus, Őszi Patrícia 
gyógypedagógus, az Autizmus 

Alapítvány munkatársa, dr. Balázs 
Anna gyermekpszichiáter, az 
Autizmus Alapítvány főigazgatója, 
Katonáné Iványi Edit konduktor, 
Tóth Ákos, a Dunai Flotilla Gyermek 
és Ifjúsági Vízitúra Egyesület elnö-
ke tartja. A terhesgondozás, a kora 
gyermekkori epilepszia és az autiz-
mus korai felismerése lesz többek 
között a téma.

Az akkreditált pedagógus-tovább-
képzésre a klub és az egyesület 
megrendezésében második alka-
lommal kerül sor. Az elsőn, mely 
tavaly ősszel volt,  74 pedagógus 
vett részt. A tanfolyam célja, hogy 
korszerű ismereteket és megoldáso-
kat ajánljon a játékos fejlesztés iránt 
érdeklődők számára. A játéktanítás 
segítségével módszertani megol-
dásokat nyújt a figyelemhiányos 
és/vagy hiperaktív stb. gyermekek 
neveléséhez, fejlesztéséhez.

A továbbképzés támogató-
ja a Nemzeti Civil Alapprogram, 
programfelelőse dr. Páli Judit kli-
nikai neuropszichológus és peda-
gógiai szakpszichológus. Témája: 
A játék (az együttes játék) szerepe 
az idegrendszeri fejlődésben és 
a szocializációban. 

A tanfolyam háromszor 10 órát 
jelent. Az előadások reggel 9 és 
délután 4 óra között zajlanak majd 
Százhalombattán, a Pártok Háza 
dísztermében. Előadási napok: 
2009. március 13. (A játék szere-
pe a kultúrában, a játék szerepe a 
gyermek fejlődésében), március 14. 
(A gondolkodási és viselkedési stra-
tégiák fejlődése és a fejlődést befo-
lyásoló tényezők, a játék légköre, 
a fejlődés egyéni üteme, a nemek 
szerinti különbségek) és április 3. 
(A játék neurobiológiája és neuro-
pszichológiája). 

A pedagógusok komoly elméleti 
anyagot sajátíthatnak el, s emellett 
gyakorlati tapasztalatokat is szerez-
hetnek. A képzés vizsgával zárul.
 Kovács��Renáta

Érdeklődni�lehet:

Szülők Fóruma Egyesület
2440 Százhalombatta, 
Kodály Zoltán sétány 22–24.,
tel.: 06-23-359-800,
http://szulokforuma.extra.hu
postmaster@szfe.t-online.net

Schmidt Mónika,
a Szülők Fóruma Egyesület elnöke, 
a Kistérségi Szociális Klub vezető-
je, tel.: 06-70/317-2347,
schmidt-monika@t-online.hu

Segesdi János alpolgármester, mellette Domokos Gyula, a Domi-Tours 
cégvezetõje és felesége a megnyitón

Érdeklõdõk a kiállításon


