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Érd Megyei Jogú Város Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Szolgálata – vagy 
a sokkal rövidebb és a srácok 
körében népszerûbb nevén: Ifi 
klub – ebben az évben lett öt-
éves. Ennek örömére, akár a 
korábbi esztendőkben, idén is 
jó hangulatú születésnapi és 
évadzáró bulit tartottak. Úgy 
tervezték, hogy szemétszedés-
sel, azaz a lakótelep környéké-
nek rendbetételével kezdenek, 
de ebbe a délután érkező eső 
beleszólt, így a környezetvédel-
mi verseny elmaradt, de ennek 
köszönhetően több idő jutott a 
fiatalok körében mindig óriási 

sikert arató karaoke – vagyis 
élőben, mikrofonba énekelni 
híres dalokat – vetélkedőre. Idén 
még élvezetesebb volt a fiatalok 
számára a fellépés, mert egy 
kedves vendég is érkezett hoz-
zájuk: a Megasztár válogatóján 
továbbjutó Gábor Attila, aki 
amellett, hogy elvállalta a rög-
tönzött produkciók zsûrizését 
– a kamaszok nem kis örömére 
– ő maga is énekelt az évadzáró 
rendezvényen. 

Az Ifi klub rendszeres láto-
gatói riporteri rátermettségben 
is összemérték felkészültsé-
güket, majd miután az esőfel-
hők elvonultak, és rövid időre 
kisütött a nap is, az ünnepelők 

kimerészkedtek a szabad ég alá, 
ahol további vicces és izgalmas 
vetélkedők részesei lehettek. 
Például versengtek abban, ki 
tud legrövidebb idő alatt leg-
több gofrit megenni – pálciká-
val, vagy kinek sikerül a leg-
több gólt rúgni a csocsóasztal 
„focistáival”. Eközben pedig 
már rotyogott és ínycsiklandó-
an illatozott a bográcsban főtt 
pörkölt is, amit a közös vacso-
ránál fogyasztottak el az Ifi klub 
rendszeres látogatói. 

Az ifjúságot felkaroló intéz-
ményt fél évtizeddel ezelőtt 
a Szociális Gondozóközpont 
Germekjóléti Szolgálata hozta 
létre annak érdekében, hogy 
megfelelő elfoglaltságot, sza-
badidős programokat kínálja-
nak a tanítás után utcán csel-
lengő, unatkozó kamaszoknak. 
Az itt végzett, rendkívül hasz-
nosnak bizonyuló tevékenység 
két éve az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálathoz került, így 
nemcsak szabadidős programo-

kat kínálnak a környéken élő 
serdülőknek, hanem felkarolják 
a hátrányos helyzetû fiatalokat, 
és nagy hangsúlyt helyeznek 
az egyéni terápiákra és prog-
ramokra is. Magyar Gergely, a 
klub szakmai vezetője elmond-
ta, hogy a vakáció alatt csak 
szerdánként tartanak majd 
ügyeletet, mert az előttünk álló 
hetekben inkább arra töreksze-
nek, hogy minél több kirándu-
lást szervezzenek, hiszen fon-
tosnak tartják, hogy – főleg a 
lakótelepen élő srácok – a lehe-
tő legtöbb időt a szabadban tölt-
sék el, hiszen tanév közben épp 
eleget vannak a négy fal közé 
zárva. Egyébként, a csapat szin-
te évről-évre változik, mert van-
nak, akik „kinövik” az Ifi klu-
bot, és elmaradnak, de mindig 
jönnek helyükbe újabb fiatalok, 
akik szívesen bekapcsolódnak a 
programokba, így legtöbbször 
helyszûkével küzdenek. Ha 
kívánhatnának valamit maguk-
nak, akkor mindenképpen egy 

Születésnapi és évadzáró buli az Ifi klubban

Pálcikás gofri és csocsóverseny
Hozzá kellett szoknunk mostanában, hogy a sza-
badtéri programokat részben vagy teljes egészében 
elmoshatja az esõ, ezért az érdi Ifi klub vezetõsége és 
tagjai akár hálásak is lehetnek, hogy csak a környe-
zetvédelmi versenyrõl kellett lemondaniuk évadzáró 
rendezvényükön.

fedett, tágas közösségi teret 
szeretnének, ahol sok kamasz 
elfér, és mindenki megleli azt 
az időtöltést, ami a leginkább 
érdekli, hiszen elsősorban az a 
cél, hogy jól érezzék magukat 
a srácok, és ne más – bandázás, 
bûnözés, drogfogyasztás – pót-

cselekvésekkel töltsék el a sza-
badidejüket. 

Az Ifi klub születésnapi ren-
dezvényét a város önkormány-
zatán kívül a Pataki Cukrászda, 
a Mamma Gyros és Nagy Éva 
támogatta. Köszönet érte! 

 Bálint Edit

A mestermû és alkotója

...akár többen vállalták a küzdelmet

Napsütés és derûs arcok jellemezték az évadzáró rendezvényt
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A csocsósok nem ismertek fáradtságot, akár ketten...

helyi társadalom


