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Idén immár hatodik alkalom-
mal kerülhet sor a Születéstõl a 
felnõttkorig elnevezésû konfe-
renciára, amelyet a sérült gyer-
mekek érdekében szerveznek 
a velük foglalkozó szakembe-
reknek. A tanácskozást az érdi 
Polgárok Háza dísztermében 
tarják meg május 28-án 9 órá-
tól. 

A szervezõk egyike az érdi 
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat, mivel a korai fejlesztés 
és a gyógypedagógiai segítség-
nyújtás is az intézmény profil-
ja. A konferencia jelentõségérõl 
és idei programjáról beszélget-
tünk Ferenczi Évával, aki az 
érdi szakszolgálat egyik mun-
katársa, és néhány évvel ezelõtt 
neki is része volt abban, hogy 
térségünkben ez a rendezvény 
létrejöhetett.

– A születéstõl a felnõttkorig 
konferencia igazi kitaláló-
ja Schmidt Mónika, a száz-
halombattai Szülõk Fóruma 
Egyesület vezetõje – tájékoztat 
a gyógypedagógus. – Ez a szer-
vezet azokat a szülõket, illetve 
családokat fogja össze és segí-
ti, akik fogyatékkal élõ, illetve 
fejlõdési rendellenességekkel 
küzdõ gyermekeket nevelnek. 
Korábban sokat beszélgettünk 
arról, mennyire meghatározó 
lehet az érintettek fejlõdésére, 
ha a velük foglalkozó szakem-
berek a gyermekorvostól és a 
védõnõtõl a gyógypedagógu-
son, logopéduson vagy kon-
duktoron át egészen az óvó- és 
tanítónõig együttmûködnek, 
hiszen kiválóan összehangol-
hatják a munkájukat. Ehhez 
persze elengedhetetlen, hogy 
õk maguk is megismerjék egy-
mást. Így született meg a konfe-
rencia ötlete. A legelsõt és még 
néhányat Százhalombattán 
tartottuk, a másodikat és ezt 
a mostanit sikerült Érdre hoz-
nunk, hiszen ebben az évben 
dr. Aradszki András alpol-
gármesterként, s most már 
országgyûlési képviselõként 
is mellénk állt, és vállalta a 
fõvédnökséget. Ezzel együtt 
nem kis segítséget jelentett 
a szervezésben, hogy az érdi 
önkormányzat a konferencia-
termet térítésmentesen a ren-
delkezésünkre bocsátotta. 

– Miért kapta a Születéstõl a 
felnõttkorig elnevezést?

– Azért, mert a felvetett 
témák nemcsak egy bizonyos 
korosztályt érintenek, hanem 
foglalkozunk a születés elõtti 
és utáni idõszakkal is, és ebbe 

a magzatvédelem és az õssejt-
kutatás eredményei éppúgy 
beletartoznak, mint a fejlõdési 
rendellenességek, a tanulási 
zavarok vagy akár a serdülõ- 
és fiatalkori problémák is. 
Minden évben arra törek-
szünk, hogy a konferencián 
neves szakemberek, az egyes 
szakmák legkiválóbbjai tartsa-
nak elõadást egy-egy témában. 
Mindennapi munkánk során 
is látjuk, tapasztaljuk, milyen 
kérdésekre keresnének vála-
szokat az érintett szülõk, de 
a tanácskozásokon is mindig 
kikérjük a résztvevõk vélemé-
nyét arról, mirõl szeretnének 
a jövõben bõvebb szakmai 
elõadást hallani, és ennek alap-
ján állítjuk össze a következõ 
évi konferencia programját. 
Idén a magyarországi család-
politika mai helyzetével indí-
tunk, majd dr. Hegedûs Lajos, a 
Mozgáskorlátozottak Országos 
Egyesületei Szövetségének 
elnöke az esélyegyenlõség 
kérdéseit boncolgatja. Nagy 
érdeklõdésre tarthat szá-
mot Lesóné Kónya Mónika, 
az érdi Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat munkatársának 
elõadása, aki sokéves kuta-
tását és gyakorlati munkáját 
követõen hamarosan könyvet 
jelentet meg a kétkezes diszkg-
ráfia tükörtáblás vizsgálatáról 
és terápiájáról. Emellett hal-
lani fogunk a kisgyermekkori 
stresszoldás módszereirõl, az 
anya és a magzat kapcsolatának 
harmonizálásáról, a kicsinyek 
viselkedészavarairól és szoron-
gásairól, a csecsemõk konduk-
tív szûrésének tapasztalatairól, 
valamint az õssejtkutatás leg-
újabb eredményeirõl is. 

A rendezvényre nem csupán 
a szakembereket, hanem min-

den érdeklõdõt szeretettel vár-
nak: kismamákat, fiatal anyu-
kákat és mindazokat, akiket 
érdekelnek az említett témák. 
Az a cél, hogy a szakemberek 
és érintettek közel kerüljenek 
egymáshoz, és bõvítsék az 
ismereteiket, hogy a gyerme-
kek érdekében mindenki a leg-
jobb tudása szerint végezze el 
a feladatát. 

A konferencia idõpontja 
tehát május 28., reggel 9 óra. 
Helyszíne: a Polgárok Háza.

 Bálint Á. Edit

Konferencia a sérült gyermekek fejlesztésérõl

Születéstõl a felnõttkorig
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A Kós Károly Szakképző Iskola 

nappali rendszerben felvételt hirdet:

autószerelő  
szakmára.

A képzés feltétele: érettségi vizsga.
A képzés ideje: 2 év nappali rend-
szerben, amely alatt családi pótlék 
igényelhető.
A gyakorlati képzés számítógép-vezér-
lésű autódiagnosztikai műhelyünkben 
történik.

Fiatal felnőttek  
érettségire felkészítő tagozatára. 

A képzés feltétele: 9–10. osztályos 
bizonyítvány és szakmai vizsgabizo-
nyítvány.
A képzés ideje: 2 év nappali rend-
szerben, amely alatt családi pótlék 
igényelhető.
Jelentkezési  határidő:  
2010. június 25.
A képzéseket csak megfelelő számú 
jelentkezés esetén indítjuk.
Információ és jelentkezési lap 
kérhető: Kós Károly Szakképző Iskola, 
2030 Érd, Ercsi u. 8.  
Tel.: 06-23/365-501, 365-531  
kos.erd@hawk.hu, www.kos-erd.hu

(Folytatás az 5. oldalról)
–Nagyon nagy számok hangzot-
tak itt el, de mit tapasztalhat 
az egyszerû városlakó, mitől jó 
ez neki?

– Azt kell mondjam, a szá-
mok csak a mértékét jelzik 
annak az értéknek, amelyet 
ezen projektek keretében létre 
tudtunk hozni. Az egész város 
gyarapodott ezáltal, közös 
vagyonunk növekedett. Az 
igazi értéke annak van, ha a 
megépített épület, a beépített 
mûszer, a létrehozott intéz-
mény minőségi szolgáltatást 
nyújt a város lakójának. Az 

egész város használja a majda-
ni egynapos sebészetet és nap-
pali kórházat, az egész város-
ból fogad diákokat a Gárdonyi 
Géza iskolánkban beindított 
gimnáziumi osztály, az egész 
város tapasztalhatja a főútvo-
nalainak felújítását.

Több projektünk folyamat-
ban van, vannak olyanok, 
amelyek esetén nemsokára 
zárulnak a közbeszerzések. 
Arra kell koncentrálnunk, 
hogy amit elkezdtünk, azt 
végig is vigyük, akkor is, ha a 
ciklusokon átívelő projektről 
van szó. 

Már most nekifogtunk annak, 
hogy ezt a lendületet kihasz-
nálva előkészítsük, amivel a 
Batthyány Tervet folytatjuk. 
Középiskolai férőhelyeket, 
óvodai férőhelyeket kell létre-
hoznunk, be kell indítanunk a 
csatornázási program után az 
egész városra kiterjedő útépítési 
programot.

Úgy gondolom, hogy ezt a 
munkát folytatni szeretném, és 
amit elkezdtem, be is fejezném. 
Én tudom biztosítani a folyama-
tosságot, azt, hogy a választá-
sok után is folytatódjanak a már 
elindított projektek.  Sz. B.

Érdi pünkösd

Közel 35 milliárd forintnyi fejlesztés  

indult be három év alatt

Pünkösd ünnepe az emberi-
ség egyik legősibb ünnepe. 
A Földközi-tenger medencéjé-
ben már meglehetősen korán, 
három-négyezer esztendővel 
ezelőtt ünnepeltek ezen idő tájt 
valamit. A kereszténységben 
pünkösd a három nagy ünnep 
– karácsony, húsvét, pünkösd 
– közül a harmadik. Ilyenkor 
minden templomban ünne-
pi istentiszteleteket tartanak 
országszerte, így Érden is. Az 
ünnep, a szentlélek kiáradása 
konkrét eseményhez is kötődik, 
mégpedig a bérmálás szentségé-
hez. A bérmálást pünkösd ünne-
pétől kezdve szokás kiszolgálni 
a római katolikus egyházban. 
Bérmáláshoz érett korban levő 
– tizennegyedik évét betöltött 
– személy járulhat. Részt vesz-
nek benne a bérmálkozók, a 
szülők, a kereszt- és bérmaszü-
lők, a hitoktató, a plébános és 
az egyházközség.

Vasárnap a bérmálás szent-
ségével a benne részt vevők 
elérkeztek egy időszak végéhez 
és egy új kezdetéhez. Pünkösd 
vasárnapján 41 fiatal készült fel 

a Jézus Szíve katolikus temp-
lomban a bérmálásra, a szentsé-
gének felvételére. Ez alkalomból 
Spányi Antal megyés püspök úr 
érkezett, hogy kiszolgáltassa a 
bérmálás szentségét, megismé-
telje mindazt, ami az első pün-
kösdkor volt Jeruzsálemben. 
A bérmálást hosszú felkészülés 
előzi meg; nyolc éven keresztül 
járnak a fiatalok hitoktatásra, 
hogy megismerjék a hit tanítá-
sait. Korábban egészen fiatalok, 
gyermekek is részesülhettek a 
bérmálás szentségében. Még 
régebben, amikor az utazás 
korántsem volt olyan egysze-
rű, mint ma, a püspökök csak 
öt-hat évenként vállalkozhat-
tak több héten át tartó, falu-
ról falura járó bérmáló körútra. 
Így biztonságosabb volt olyan 
időpontban megbérmálni a fia-
talokat, amikor erre lehetőség 
kínálkozott, mint éveket várni. 
Magyarország legtöbb egyház-
megyéjében jelenleg hetedikes, 
nyolcadikos korban részesítik a 
felkészült fiatalokat a bérmálás 
szentségében, előtte általában 
nem.  Sz. E.

Bérmálkozás pünkösd vasárnapján a Jézus Szíve katolikus templomban 

Nyári napközis tábor
Érd Megyei Jogú Város

nyári napközis tábora 
6–14 évesek részére
2010. június 21-tõl 

augusztus 13-ig mûködik.

Jelentkezési lap és tájékoztató 
az iskolákban kérhetõ.

Végsõ leadási határidõ: 
2010. május 28. 

Szervezõ: Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 
Érd, Túr u. 5–7., 

tel./fax: 06-23/375-230

TISZTELT SZÜLÕK!
A Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 
(2030 Érd, Túr u. 5–7.) 

várja gyermeküket 
a 2010/2011. tanévben 
induló elsõ osztályaiba!

Bõvebb információkat 
szerezhetnek 
a hunyadi-iskola.erdcenter.hu 
honlapunkon.

Elérhetõségeink: 
tel./fax: 23/375-230,
e-mail: hunyadi.erd@hawk.hu


