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Szemünk fénye a gyermek? 
címmel rendezett konferenciát 
az önkormányzat a helyi gyer-
mekjóléti és családsegítő köz-
pontok, a védőnői szolgálat, 
illetve az oktatási intézmények, 
civil szervezetek bevonásával. 
A konferencia legfontosabb 
témája a kábítószerezés volt 
– toxikológus, lelkész, pszichiá-
ter, rendőr, iskolaigazgató járta 
körül több szempontból is a 
drogkérdést, előadást tartottak 
a gyermekjóléti és a családsegítő 
központ, illetve a gyámhatóság 
munkatársai is. Mint záróbe-
szédében T. Mészáros András 
polgármester fogalmazott: a 
konferencia egyik fő célja az 
volt, hogy a jelenlévő szakembe-
rek tanuljanak egymástól, illetve 
olyan információkat szerezze-
nek, amelyeket a későbbi mun-
kájukban kamatoztatni tudnak.

– A rendezvényt a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium által 
kiírt, KAB-KEF-08-A kódszámú 
pályázaton elnyert, a kábító-
szerügyi koordináció és a tele-
pülési drogstratégia megvaló-
sítására fordítható forrásból 
fedeztük. Az augusztusban 
záródó programnak e konferen-
cia csak az egyik eleme; többek 
közt tájékoztató kisfilmeket is 
készítünk, illetve az iskolák-
ban felvilágosító munkát vég-
zünk a rendőrség segítségével 
– mondta lapunknak Kardosné 
Gyurkó Katalin, az önkormány-
zat ifjúsági referense, egyben 
a konferencia szervezője. Úgy 
látja: a múlt szerdai konferencia 
nemcsak a kapcsolatrendsze-
reket erősítheti, információkat 
adhat át, hanem a feltöltekezést 
is segíti – amire az egyébként 
igencsak leterhelt munkatársak-

nak nagy szükségük van. Egyre 
több ugyanis a széthulló, létbi-
zonytalansággal küzdő, problé-
más család, márpedig – és ezt 
az előadók nem győzték eléggé 
hangsúlyozni – a gyerekek devi-
áns viselkedésének (legyen az 
droghasználat, dohányzás vagy 
alkoholfogyasztás) okai a csa-
ládi problémákban keresendők 
– vagy ahogy Aradszki András, 
Érd Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumának elnöke fogalmazott: 
a szeretetközösség megszûnése 
az alapvető baj. 

– Ez a gyerekben a kirekesz-
tettség érzését is keltheti, ami 
csavargáshoz vezet, a fiatal 
bekerül a rossz társaságba, és 
mivel nem kap válaszokat az őt 
érintő problémákra, sem pozi-
tív visszajelzéseket, pótszerek-
hez nyúl. A megoldás az lenne, 
ha az iskolában, a családban 
mintát lehetne nyújtani arra, 
hogy lehet szeretetközösség-
ben élni. Ez merész vízió, ám 
alapvetően megváltoztathatná 
a gyerekek kábítószerhez való 
viszonyulását. A mostanihoz 
hasonló tanácskozások segít-
séget nyújthatnak e cél eléré-
séhez – fûzte hozzá Aradszki 
András, aki szerint a leszaka-
dó, nehéz sorsú családokat, 
amelyek már képtelenek érté-
kek közvetítésére, egy szociá-
lis életmódhálózat kiépítésével 
lehetne támogatni. 

Sinkovicz László, Pest Megye 
Közgyûlésének alelnöke, a 
Pest Megyei Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum elnöke sze-
rint azon kell dolgozni, hogy az 
értékvesztett fiatalok minden-
napjai értelemmel teljenek meg. 
A szakember megjegyezte azt 
is: a hagyományos, iskolákban 
zajló prevenció túlhaladott. 

– Sok tizenéves meglephet-
né a felnőtteket azzal, milyen 
tudással rendelkezik a kábító-
szerek ismerete terén. A drogok 
bemutatása helyett inkább arra 
kellene helyezni a hangsúlyt, 
hogy ezek csupán pótszerek 
– hangsúlyozta.

Sinkovicz László tapasztalatai 

szerint a droghasználat, az alko-
holfogyasztás és a dohányzás 
minden társadalmi réteget érint, 
és egyre fiatalabb korban élnek 
e szerekkel a gyerekek. 

– Ma már egy általános isko-
lai buliban is jellemző sajnos a 
jelentős alkoholfogyasztás, akár 
az eszméletvesztésig. Hiába tilos 
18 év alatti fiatalnak dohány-
árut, alkoholt eladni, könnyen 
hozzá tudnak jutni a boltok-
ban – mondta a szakember, aki 
szerint a legnagyobb probléma 
az, hogy a szülők sok esetben 
későn veszik észre, hogy a gye-
rekkel valami baj van. 

Érden az elmúlt években nem 
készült kutatás arról, mennyi-
re érintettek a helyi fiatalok a 
drogkérdésben, a tervek közt 
azonban szerepel egy anonim, 
iskolai felmérés – tudtuk meg 
Mondi Mónikától, a Családsegítő 
Szolgálat munkatársától. Idén 
létrehoztak egy úgynevezett 
információs pontot, ahol diá-
kok, szülők tehetnek fel kérdé-
seket a drogokról, szenvedély-
betegségekről, illetve segítséget 
is kérhetnek a 23/366-105-ös 
telefonszámon. 

– Sokan mondhatják, hogy 
Érden nincs drogprobléma, 
semmi jele az utcákon, szórako-
zóhelyeken, de azt nem szabad 
elfelejteni: sok fiatal Pesten szó-
rakozik, illetve, tartva a lebu-
kástól, házibulikon használnak 
tiltott szereket – jegyezte meg 
Mondi Mónika. 

Magyar Gergely, az Érdi 
Ifjúsági Központ vezetője úgy 
látja: Érd kevésbé fertőzött, 
mint a főváros, a 14–18 éves 
korosztályban visszaszorulóban 
van a kábítószerezés. 

– A gond inkább az, hogy a 
szórakozóhelyeken kiskorú is 
hozzájuthat alkoholhoz, ciga-
rettához. Próbálunk olyan prog-
ramokat nyújtani ezeknek a 
fiataloknak, hogy minél több 
pozitív hatás érje őket. Így saját 
magukat is jobban meg tudják 
védeni a negatív befolyásoktól 
– mondta Magyar Gergely.

 Ádám Katalin

A kábítószerezés hátterében  
a széthulló család áll
Nincsenek pontos adatok arról, hogy Érden mekkora a 
kábítószert, alkoholt fogyasztó, dohányzó tizenévesek 
aránya, azt azonban tudni lehet: ez városunkban is 
létezõ probléma, olyannyira, hogy egy önkormány-
zati konferencia is ezzel a kérdéssel foglalkozott. Az 
elõadók hangsúlyozták: a drog, az alkohol, a cigaretta 
csak pótszer, fogyasztásának okai a családi problé-
mákban keresendõk.

Sinkovicz László szerint a gyerekek egyre fiatalabb korban próbálják ki, 
használják a különbözõ kábítószereket.
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helyi társadalom

Bölcsődei beíratás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben 
az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

2010. április 15. (csütörtök) napjáig, minden nap 9 és 12 óra között
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) 
bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. számú rendeletének 5.§-nak (10) bekezdése szabályozza az 
ellátás igénybevételének módját:
„(10) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától tör-
ténő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév 
március 1. napjától április 15. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről 
legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az 
intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”

Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
•  Jövedelemigazolás 
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzõje 

Zöldhulladékgyûjtés
Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékozatjuk Önöket, hogy az Érd-Kom Kft. Érd Megyei Jogú Város rendelete alapján a 
tavaszi zöldhulladékgyűjtést az alábbi módon szervezi meg.
Érd közigazgatási területét a korábbi gyakorlatnak megfelelően két részre osztja, és az 
egyes részeken a zöldhulladékgyűjtést az alábbi időpontban végzi:

I.  a Tárnoki út és a Tárnoki út alatt lévő területeken a gyűjtés időpontja április 17. 
II.  a Tárnoki út feletti területeken a gyűjtés időpontja április 24.

Kérjük a lakosokat, hogy az elszállításra szánt hulladékot – gally, nyesedék esetében 1 
méteres nagyságú kötegekben, míg az egyéb zöldhulladékot bezsákolva – reggel 7 órára 
helyezzék ki az ingatlanuk elé. 
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen a szóródás megakadályo-
zása mellett, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöld területet 
és a növényzetet ne károsítsa, valamint ne járjon baleset és károkozás veszélyének 
előidézésével.
A sikeres zöldhulladékgyűjtés érdekében kérjük, a lakosság együttműködését, mert min-
den utcában csak egy alkalommal gyűjtenek az autóink.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
 Érd-Kom Kft.

Magyarország egyik legszebb, 
történelmi emlékekben és termé-
szeti értékekben kivételesen gaz-
dag vidékére kalauzolja el nézőit a 
Világszám utazási magazin követ-
kező adásában a műsorvezető-szer-
kesztő, dr. Kiss Róbert Richard. 

A Közép-Dunántúli régiót a „Királyok 
régiójának” szokás emlegetni, s nem 
ok nélkül, hiszen történelmünk során 
ez a vidék gyakran és hosszan adott 
szállást koronás főknek. Államalapító 
királyunk, Szent István annak idején 
Székesfehérváron ült törvényt, vagyis 
ide kellett elzarándokolni annak, aki a 
jó királytól – panasza előadását köve-
tően – igazságot remélt. De hason-
lóképpen fontos szerepet játszott a 
magyar történelemben Veszprém, 
amelynek magas hegyre épült vára a 
mai napig őrzi Gizella királyné emlékét. 
A püspöki székhely manapság a közeli 
Balaton északi partjának vonzáskörze-
teként jut fontos szerephez, sokan kötik 
össze a tóparti nyaralást egy tartal-
mas veszprémi kiruccanással. A város 
turisztikai látványossága a sziklaszir-
tek között átjárást biztosító viadukt, 
amelynek lábánál találjuk az ország 
egyik legszebb állatkertjét. A park már 
évtizedekkel ezelőtt – a hazai szem-

lélettől akkor még gyökeresen eltérő 
– állattartási módszereiről volt híres, 
hiszen a szurdokszerű völgybe, ligetes 
erdők árnyékába épült állatkert szinte 
a természetessel megegyező életteret 
biztosított legtöbb lakójának. Sok más 
híres gondozott mellett a veszprémi 
állatkertben élt és „alkotott” Böbe, a 
képeket festő csimpánz.

A régióban több remek nedűket 
termő borvidék is található, így például 
a Somló hegy aprócska borvidéke, a 
Hajós községet övező borvidék, de 
príma borok teremnek a Velencei-tavat 
övező szelíd lankákon is.

Velence az év legforróbb hónap-
jaiban a nyaralók zsivajától hangos, 
legtöbben fürdőzni, pihenni, szórakoz-
ni érkeznek a településre. De megta-
lálják itt a számításukat a csendesebb, 
elmélyültebb szórakozást kedvelők 
is, hiszen a tó nádrengetege az év 
minden szakában madarak millióinak 
ad otthon, megfigyelésükre pedig itt 
páratlan lehetőségek nyílnak.

Mindezekkel, vagyis a Királyok 
Régiójának csodáival ismerkedhetnek 
meg a Világszám utazási magazin 
következő adásában, amit március 
28-án, vasárnap délelőtt 10.00-kor 
láthatnak!


