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Napközi utáni napközi

Nagy sikerű nyílt napokkal 
startolt a napközi utáni foglal-
kozásokat nyújtó, országszerte 
egyedülálló érdi civil kezdemé-
nyezés, a Suli-Zsúr. A program-
nak otthont adó Kőrösi Csoma 
Általános Iskolában a három 
ingyenes bemutatkozó napon 
– március 16–18-án – összesen 
több mint kétszáz gyerek vett 
részt az informatika szakkö-
rön, ugrándozott a légvárban, 
pörgetett karikát, bábozott és 
kézműveskedett kedvére. Azok 
közül, akik múlt hétfőn eljöt-
tek, sokan megjelentek kedden 
is, hogy végigjárják az összes 
szakkört, foglalkozást – szá-
molt be Vadász Judit, a Suli-
Zsúr Szövetkezet elnöke. Az 
eredetileg háromnaposra terve-
zett nyílt napokat meghosszab-
bították: mind az öt tanítási 
napon várták, várják a gyereke-
ket a Kőrösin kívül a Gárdonyi, 
Teleki és Széchenyi iskolákból 
– innen a buszos szállítás is 
megoldott. 

A regisztrációk alapján az 
első három nap főleg az alsó 
tagozatosok – és szüleik – voltak 
kíváncsiak arra, mit is nyújthat 
egy „napközi utáni napközi”, de 
jöttek óvodás gyerekek is. 

– A lányunk jövőre kezdi az 
első osztályt, és bizony eseten-
ként gondot jelent, hogy időben 
ideérjek érte, így ez a lehetőség 
nekünk nagyon sokat jelent, és 
befolyásol az iskolaválasztás-
ban is – indokolta ittlétét egy 
anyuka, hozzátéve: megnyugta-
tó látni, hogy a gyerekeket nem-
csak felügyelik, hanem valóban 
foglalkoznak velük. 

Hogy ez a program mennyire 
újszerű és mennyire hiányzott 
eddig, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy életrehívója, 
Vadász Judit elnyerte vele a szo-
ciális vállalkozásokat jutalmazó 
ProBono díjat, amit a Szociális 
Innováció Alapítvány és az 
Általános Vállalkozási Főiskola 
az MSD Magyarország Kft. támo-
gatásával alapított 2007-ben, a 
társadalmi vállalkozások ösz-
tönzésére. A kitüntetést március 
19-én adta át a szociális és mun-
kaügyi miniszter, illetve az MSD 
Kft. képviselője, Gabrielle Herpel-
Grom, egy többnapos szakmai 
konferencia nyitányaként.

A díjátadást követően Vadász 
Judit ismertette programját és 
elképzeléseit. Felvázolta Érd 
sajátságos helyzetét: egyre 
több a családos letelepedő, 
ám az iskolák nem minden-
hol működnek teljes kihasz-
náltsággal, hiszen sok ingázó 
szülő a munkahelye közelében 
választ oktatási intézményt a 
gyermekének – így oldva meg 

azt, hogy a napközis foglalko-
zás végére érte tudjon menni. 
A gyermek így többet utazik, az 
iskoláknak esetleg pedagógu-
soktól kell megválniuk, a város 
pedig normatív támogatástól 
esik el, ráadásul ez a helyzet 
kihat az ingázó munkavállalók 
foglalkoztatására is. A Suli-Zsúr 
ezekre a problémákra jelenthet 
megoldást: mivel lesz egy hely, 
ahol a sokáig dolgozó szülők 
biztonságban, felügyelet alatt 
tudhatják gyerekeiket, talán 
többen választják a helyi általá-
nos iskolákat, mint a gyerekkel 
való ingázást. 

– Azt várjuk, hogy működé-
sünk által az iskolákban emel-
kedni fog a tanulók száma, a 
pedagógusok létszáma stabili-
zálódik, sőt, nőhet is, a város 
pedig több normatívához jut – 
mondta ismertetőjében Vadász 
Judit, hozzáfűzve: a program 
beindításától a többgyermekes, 
illetve ingázó szülők foglalkoz-
tatásának javulását is várják.

� Ádám�Katalin

Március�23-án ismeretlen elkö-
vető eltulajdonította az Érd,  
Felső utcában parkoló HYY–189 
forgalmi rendszámú Renault 
Megane típusú személygépko-
csit, mellyel 1 400 000 Ft kárt 
okozott a sértettnek.

Március�24-én az Érd, Törcsváry 
utcában az udvarra kerítés kifű-
zés módszerével jutott be az 
ismeretlen elkövető, ahonnan 
egy Yamaha Jog Poche típusú 
segédmotorkerékpárral távo-
zott. Okozott kár: 145 000 Ft.

Ugyanezen� a� napon a hajna-
li órákban ismeretlen elkövető 
ajtóberúgás módszerével beha-
tolt az Árva utcában egy családi 
házba, s onnan műszaki cikke-
ket tulajdonított el. Okozott kár 
505 000 Ft.

Március� 25-én elfogtak egy 
diósdi férfit, aki nem vonult be 
a büntetésvégrehajtási intézet-
be letöltendő büntetésére. 

Ugyanezen� a� napon reggelre 
virradóra ismeretlen elkövető a 

Jolán közben egy épülőfélben 
lévő családi házba ajtókifeszí-
tés módszerével hatolt be, s 
onnan gázkazánt és szerszámo-
kat tulajdonított el. Okozott kár: 
250 000 Ft.

Reggel, a 8.50 és 10.00 óra 
között eltelt időben ismeretlen 
elkövető a Bajcsy-Zsilinszky 
úton egy Ford S–Max típusú 
személygépkocsi üvegét törte 
be, s onnan laptopot és tás-
kát vitt magával. Okozott kár: 
600 000 Ft.

Március� 26-án az Érd, Béke 
tér 5/B szám elől ismeretlen 
elkövető eltulajdonította az 
END–148 forgalmi rendszámú 
Trabant 601 Hycomat típu-
sú személygépkocsit, ezzel 
25 000 Ft kárt okozott a sér-
tettnek.

Reggelre� virradóra ismeretlen 
elkövető az Orvos utcából eltu-
lajdonította a DFG–446 forgalmi 
rendszámú Polski Fiat típusú 
személygépkocsit, 45 000 Ft. 
kárt okozva a sértettnek.

Ugyanezen a napon a 
Vörösmarty utcában egy 
Mitsubishi tehergépkocsi hátsó 
rakteréből ismeretlen elköve-
tő alkalmi lopás módszerével 
eltulajdonított egy MPX Elenos 
típusú műsorszóró adókészü-
léket, ezzel 2 000 000 Ft kárt 
okozott.     

Az� Érdi� Rendőrkapitányság 
2009. március 26-án őrizetbe 
vette azt a postást, aki ellen  a 
Magyar Posta Zrt. feljelenté-
se alapján sikkasztás bűntette 
miatt indult eljárás még  2008. 
május 14-én.    Nevezett sze-
mély 3 550 000 Ft készpénzzel 
távozott ismeretlen helyre, 
melyet a területen lakó nyug-
díjasoknak nem kézbesített.
Ellene nemzetközi elfogató-
parancs került kiadásra, mely-
nek eredményeként az Interpol 
segítségével Románia területén 
elfogásra került. 

F.�J.�érdi�lakos gyanúsítottkén-
ti kihallgatása megtörtént, a 
Budaörsi Városi Bíróság dönt 
előzetes letartóztatásáról.

Kék hírek

Országos visszhangot keltõ cselekmény történt március 26-án Érden, amelyrõl kérésünkre a városi 
rendõrkapitányságtól az alábbi tájékoztatást kaptuk:
2009. március 26-án 02.00 óra körüli idõben az Érdi Rendõrkapitányság ügyeletére bejelentés érkezett, misze-
rint az Érd, Duna utcában „molotov koktélt” dobálnak, pár perc múlva újabb telefonos bejelentés szerint az Érd, 
Balatoni úton közlekedési baleset történt.
A helyszínre érkezõ rendõrök az Érd, Balatoni út 10. szám elõtt egy összetört Mazda típusú személygépkocsit 
észleltek, amelyben három férfi sérült. 
A sérültek elmondása szerint õket ismeretlen személyek bántalmazták, a gépkocsijukat különbözõ eszközökkel 
rongálták meg. 
Ezt követõen a helyszínre több személyautó érkezett, majd egy Nissan Micra szándékosan belehajtott egy Fiat 
gépkocsiba, amely tolatásba kezdett, megállt, s abból több férfi és egy nõ szállt ki.
A többi autóból férfiak szálltak ki, akik az intézkedõ rendõrök felé tartottak, több személy kezében kard volt, 
melyet a rendõri felszólítás ellenére nem tettek le, tovább meneteltek, ekkor figyelmeztetõ lövés dördült, melynek 
hatására a kard letétele megtörtént.
Megállapítást nyert, hogy két érdi család kívánta rendezni korábbi konfliktusukat, mely tettlegességig fajult.           
A cselekményben résztvevõk elfogásra és elõállításra kerültek, kihallgatásuk megtörtént. 

Több mint kétszázan vettek részt a Suli-Zsúr napközi utáni program március 16–18-i 
bemutató foglalkozásain a Kõrösi iskolában. A siker mögött komoly munka áll, 
amit nemcsak a gyerekek, hanem a „szakma” is elismer: a program életrehívóját, 
Vadász Juditot a napokban ProBono díjjal tüntették ki.

Gyerekek hamar feltalálták magukat a nyílt napokon 


