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Bemutatkoztak a Fidesz képviselõjelöltjei

Négy sikeres év után

újra indulnak

Ismét: Anyatejes Világnap
Ajándékok, elõadások várták

az édesanyákat
Idén is családias rendezvény keretében ünnepelte az 
Érdi Védõnõi Szolgálat a gyermeküket szoptató édes-
anyákat. Az anyatejes táplálás elõsegítése kiemelt 
védõnõi feladat, és Érden jók az eredmények: 2009-
ben tíz százalékkal nõtt a gyermeküket egy évnél 
tovább szoptató édesanyák aránya.

Az Érdi Védõnõi Szolgálat idén 
is megrendezte a gyermeküket 
szoptató édesanyákat ünneplõ, 
az anyatej élettani fontosságát 
hirdetõ Anyatejes Világnapot. 
A Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban szeptember 10-én 
délelõtt elõadásokkal, szakta-
nácsadással, termékbemutatók-
kal, gyerekprogramokkal várták 
a várandós és a szoptató édes-
anyákat, illetve kisebb-nagyobb 
gyermekeiket. A már hagyomá-
nyosnak mondható, családias 
rendezvényre idén mintegy 80 
édesanya – és több édesapa – 
jött el, ám ennél jóval több anya 
szoptatja gyermekét. 2009-ben 
3 hónapos korig az érdi anyu-
kák 65 százaléka, 6 hónapos 
korig 50 százaléka, egyéves kor 
felett pedig 44 százaléka szop-
tatott – ez utóbbi arány 2008 óta 
10 százalékkal emelkedett. 

A rendezvényen – amelyet 
több támogató cég segítségével 
sikerült megvalósítani – Segesdi 
János alpolgármester (maga is 
édesapa, sõt, nagyapa) és Csutár 
Tiborné védõnõ köszöntötte az 
egybegyûlteket. 

– A tesi-lelki harmónia meg-
valósulásának egyik legmeghit-
tebb eszköze a szoptatás. Az 
együvé tartozás, a biztonságér-
zet kialakulásának alappillére, 
az egészséges életmód kialakí-
tásának alapja – hangsúlyozta 
Csutár Tiborné, hozzátéve: a 
szoptatás elõsegítése, támoga-
tása a védõnõi munka oroszlán-
részét képezi. 

Az anyatejes táplálás élet-
tani elõnyeirõl, a szoptatás 
szépségeirõl és nehézségeirõl, 
a nõiségre gyakorolt hatá-

sáról számoltak be szakmai 
és saját tapasztalataik alap-
ján a meghívott elõadók: dr. 
Bedõ Adél homeopata fül-orr-
gégész, Nyitrai Kata televí-
ziós mûsorvezetõ, dr. Varga 
Judit érdi gyermekorvos, Rába 
Tímea modell, mûsorvezetõ 
és Tarkányi Ágnes, egy ikre-
ket szoptató édesanya. Az 
elõadásokat musicalbetétek 
tarkították, végül Dolák-Saly 
Róbert adott elõ gyermek-
dalokat. 

Az Anyatejes Világnap tom-
bolával és hatvan édesanya 
megajándékozásával zárult. 
A többiek sem távoztak üres 
kézzel, hiszen ez a jó hangula-
tú, családias délelõtt sok pozitív 
élményt adhatott anyukáknak, 
gyerekeknek egyaránt.

Az Érdi Védõnõi Szolgálat 
elérhetõ az interneten is: http://
erdivedonok.drupalcafe.com

� Á.�K.

Szeptember második hétvégéjén a gyermeküket szoptató édesanyákat 
ünnepelték a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban
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– Úgy vélem, négy sikeres év 
után a választópolgároknak 
abban kell állást foglalniuk, 
elnyerte-e a tetszésüket az 
általunk elvégzett munka. Az 
érdieknek arról kell dönteni-
ük, támogatják-e a megkezdett 
város- és intézményfejlesztést 
– mutatott rá a polgármester. 
– Az elért eredmények önma-
gukért beszélnek, és meg fog-
ják gyõzni a választókat, hogy 
ismét bizalmat szavazzanak 
a Fidesz – Magyar Polgári 
Szövetség színeiben induló, 
egyéni képviselõjelölteknek.

A továbbiakban egy-két 
mondatot fûzve eddigi munká-
jukhoz, egyenként bemutatta 
õket. A Fidesz jelöltjei ugyan-
is kevés kivétellel „kipróbált” 
személyek, akik az elmúlt 
négy évben már bizonyítottak, 
azaz hatékonyan részt vettek 
a város közgyûlésének mun-
kájában. 

Az érdi 12 választókerület fide-
szes egyéni képviselõjelöltjei a 
következõk:

1. választókerület: Antunovics 

Antal, aki Ófalu mellett most 
Újfalu képviseletét is ellátja;

2. választókerület: Mészáros 
Mihály szintén kibõvült válasz-
tókerületet képvisel;

3. választókerület: Mórás 
Zsolt, a Batthyány iskola remek 
sporttevékenységeirõl ismert 
pedagógusa;

4. választókerület: Segesdi 
János alpolgármester, aki immár 
három ciklust dolgozott végig a 
városi önkormányzatban;

5. választókerület: Tekauer 
Norbert, a legfiatalabb a csa-
patban, nevéhez fûzõdik, neki 
köszönhetõ az érdi NB I-es 
kézilabdacsapat léte;

6. választókerület: Kopor 
Tihamér, aki új a csapatban, 
és egy olyan terület képviselõje 
lehet, amelynek a csatorná-
zás lesz a legszükségesebb, 
legsürgetõbb projektje;

7. választókerület: Donkó 
Ignác, aki évek óta hatalmas 
motivációval és akarattal dolgo-
zik a csapatért, a városért;

8. választókerület: Tóth 
Tamás, a csapat doyenje, aki 

mûszaki szakemberként és 
tanácsnokként is több, a lakók 
számára jobb életminõséget 
biztosító projekt megvalósítását 
felügyelte;

9. választókerület: Fülöp 
Sándorné, aki négy évvel 
ezelõtt ugyan listán jutott be, de 
most egyéni képviselõjelöltként 
indul;

10. választókerület: Kéri 
Mihály, az oktatási és mûve-
lõdési bizottság elnöke, aki 
bõven kiveszi a részét az érdi 
kulturális élet szervezésébõl;

11. választókerület: dr. Veres 
Judit gyermekorvos, aki nem- 
csak az egészségügyi problémák-
kal foglalkozott, hanem közben-
járt körzetének minden egyéb 
gondjának megoldásában is;

12. választókerület: Szabó 
Béla, aki az M7-esen túli, park-
városi terület gondjainak meg-
oldását továbbra is szívügyének 
tekinti.

– Ez tehát az a csapat, amely-
lyel – amennyiben a választó-
polgárok bizalmat szavaznak 
nekünk – szeretnénk befejezni 

az elmúlt négy évben elkez-
dett beruházásokat, és amellyel 
végre kívánjuk hajtani az új 
Batthyány-programot – szögez-
te le T. Mészáros András, az 
érdi Fidesz polgármesterjelölt-
je, majd hozzáfûzte, a máso-
dik Batthyány-programról nem 
kíván hosszan beszélni, csupán 
néhány fontos, valamennyi érdi 
lakost érintõ elemét emeli ki. 
Ezek egyike egy új rendõrségi 
épület megépítése, amelybe az 
ügyészség és a bíróság is helyet 
kap. Az egészségügy területén 
Érd egyik kiemelt beruházása 
a szakrendelõ felújítása, amely 
1,5 milliárd forintból valósul 
meg, de a második Batthyány-
program tartalmazza az érdi-
ek több évtizedes vágyát, egy 
helyi kórház létrehozását is. 
A következõ ciklusban meg-
épülhet a még a 90-es évek-
ben a Tárnoki út közelében 
kijelölt helyen a városi kórház. 
Ugyancsak lényeges, hogy a 
közeljövõben a Gárdonyi iskola 
mintájára, kibõvítsék a város-
ban a középszintû oktatást, 
hiszen évente több mint hét-
száz diák kerül ki az általános 
iskolából, de közülük csupán 
350-400 tanuló folytathatja 
helyben a tanulmányait, a töb-
biek ingázásra kényszerülnek, 
ezért több középiskolára van 
szüksége Érdnek. T. Mészáros 
András érintette még a helyi 
közösségi közlekedés meg-
nyugtató megoldását is, ami 
egy költségkímélõ, de lakosság-
barát közlekedést céloz meg. 
Hozzátette: a Batthyány-prog-
ram csaknem 30 milliárdnyi fej-
lesztést sorol fel a jövõre vonat-
kozóan, amelyek a városban 
élõk kényelmét és érdekeit szol-
gálják, és arra kérte a választó-
kat, fektessék újra a bizalmukat 
a Fidesz csapatába.

 T. Mészáros András – a biza-
lom elnyerése esetére – alpol-
gármestereit is megnevezte. 
Fõállásban továbbra is Segesdi 
János látná el az alpolgármes-
teri feladatokat, míg társadalmi 
tisztségben Tóth Tamást java-
solja másik alpolgármesternek. 
Végül felhívta a figyelmet, hogy 
aki bõvebbet szeretne megtudni 
a felsorolt képviselõjelöltekrõl, 
látogassa meg interneten a 
www.erdifidesz.hu oldalt.� be�

A hét elsõ napján a Központi Kávéházban megtartott sajtótájékoztatón mutatkoztak 
be az idei önkormányzati választásokon a Fidesz színeiben induló képviselõjelöltek. 
Mint ismeretes, a következõ négyéves ciklusban csaknem egyharmadával keve-
sebb képviselõ foglal majd helyet a települési önkormányzatokban, ezért Érden is 
valamelyest átalakultak a választókerületek. Az érdi Fidesz mind a tizenkét választó-
kerületben indít egyéni képviselõjelöltet, õket mutatta be egyenként T. Mészáros 
András polgármester a sajtó képviselõinek.
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