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– Olyan fiatalokat hívtunk meg 
akciónkra, akik szeretik a váro-
sukat és tenni is akarnak szé-
pítéséért – tájékoztatott Gyurkó 
Kata, városi ifjúsági referens. 
– Kérésünkre tizenketten jöttek 
el, feláldozva a szombatjukat 
és ragadtak ecsetet, hogy újra 
fessék az Érd felső és alsó vasúti 
állomás közöti gyalogos aluljá-
rót, amely már tele volt firkál-
va az erre haladók legnagyobb 
szörnyülködésére. 

Tulajdonképpen ezeknek a 
diákoknak, akik nap mint nap 
itt közlekednek, volt a javaslata, 
hogy szívesen tennének valamit 
e csúfság eltüntetésére. A 200 
kilogramm festéket az érdi 
Lions Club biztosította, a szor-
gos kezeket pedig az említett 
ifjak, akiknek kétszer is neki 
kellett rugaszkodni az átfestés-
nek, mert az első után még 
átütöttek az ízléstelen firkák. 

Hiába no, erőszakosak ezek 
a graffitik! Annyira, hogy ezt 

az akciót egy kis falfelületen 
korábban megelőzte egy próba-
festés, amit két nap múlva már 
„átírtak” alattomos módon, azaz 
újra összecsúfították a falat! Ez 
jellemző rájuk – arra lennénk 
kíváncsiak, hogy a diákok fára-
dozását hány napig élvezhetik 
az arra járó tisztességes gondol-
kodású érdiek? A hatszáz négy-
zetméteres falfelület meddig 
marad „szûz”? 

Rózsa Domonkos 17 éves tanu-
ló (Vörösmarty Gimnázium), az 
akcióban részt vevő egyik ifjú 
festő, erre így válaszolt:

– Szerintem legfeljebb két-
három hétig. Egy hónap múlva 
jöhetünk újra, de ne legyen 
igazam. Velük festetném le az 
egész falat, ha előbújnának 
inkognitójukból. Nem tetszik, 
amiket csinálnak ezek a névte-
len firkálók, bár akad köztük 
olyan ábra is, amelyik viszony-
lag szép, de azok se idevalók! 
Legyen erre külön lehetőségük 

olyan helyen, ahol senkit nem 
zavar a tevékenységük. Kulturált 
keretek között tegyék, mert így 
ennek semmi értelme, sőt, sze-
rintem rongálásnak minősül.

A 15 éves szintén Vörös-
martyba járó Gaboczi Márti is 
hasonlóan vélekedik:

– Kellene ezeknek a fiatalok-
nak valami értelmesebb elfog-
laltságot találni, és nem ártana 
a világszemléletükön is javítani, 
mert nagyon furcsa gondolko-
dású lehet az, aki ilyet meg mer 
tenni! S milyen trágár egy-egy 

falfirka! Örülök, hogy ezeket 
eltüntetjük, hogy itt lehetek, 
együtt szépíthetjük meg az 
aluljárót, mert jó a csapat, és 
így nem is olyan fárasztó ez a 
munka. Reggeltől itt vagyunk, 
de délutánra végzünk. 

Gyurkó Kata is elégedett az 
akcióval, kis csapata szép mun-
kát végzett. Reméljük a zöld 
szín megnyugtatja a graffitise-
ket és elkerülik nyugtalan ecse-
teikkel az aluljárót…

 Temesi László 

Fellépő jelmezre és csinos báli öltözék-
re cserélik hófehér munkaruhájukat az 
érdi Szakorvosi Rendelőintézet dolgo-
zói azon az október eleji bálon, amit két 
lelkes hölgy, Tompáné Mészáros Katalin 
mûtősnő és Krivács Györgyné fizikotera-
peuta szervez kollégáik részére. A bál idő-
pontja október 9-én este 7 óra, helyszíne 
pedig a város népszerû bálterme, a Finta 
Rendezvényterem. 

– Úgy tûnik, nagy fába vágtuk a fejszénket, 
de bízunk benne, hogy a kollégák is olyan 
örömmel fogadják majd a kezdeményezést, 
amilyen szeretettel mi készülünk rá – nyilat-
kozta lapunknak Krivács Györgyné. – Annál 
is inkább számítunk az érdeklődésükre, 
mert az érdi Szakorvosi Rendelőintézet 
egészségügyi dolgozóiból szerveződő ama-

tőr táncegyüttesünk meglepetés mûsorral 
készül, de többek között, vendégünk lesz 
Madarász Katalin nótaénekes is. 

– Mi azt szeretnénk, ha nem csak az érdi, 
hanem a százhalombattai és a budaörsi 
egészségügyi dolgozók is részt vennének 
a bálon – fûzi hozzá Tompáné Mészáros 
Katalin – hogy alkalmunk legyen megis-
merni egymást. Szükségünk van egy kis 
kikapcsolódásra, szórakozásra, hiszen köz-
tudott, hogy az egészségügyben dolgozók 
többsége túlterhelt, és egy kis vidámság 
mindenkire ráfér. 

Október 9-én az egészségügyben tevé-
kenykedők tehát pár órára számûzik a gon-
dokat, táncolnak és mulatnak, hogy az 
előttünk álló hûvös napokon még nagyobb 
figyelmet szentelhessenek a betegeiknek. 

A bál belépőjegye 3800 forint, ami tartal-
mazza a vacsora, a szórakoztató mûsor, 
valamint a talp alá való muzsika árát. 
A szervezők szeretettel várják a bálozni 
vágyó egészségügyi dolgozókat! be

Báloznak a rendelõ dolgozói

Az egészségügyi dolgozók amatõr táncosai, 
akik vadonatúj produkcióval lepik meg a bál 
résztvevõit

Aluljáróban bújnak meg feltehetõen az éj leple alatt 
a magukkal nem bíró önkifejezõ rongálók, akik senkit 
és semmit nem tisztelve firkálgatják össze a drága 
pénzen kifestett falakat, elcsúfítva ezzel épületeket, 
építményeket. Az ilyen bûnözõk ellen – hisz lopják 
a közvagyont! –, sajnos tehetetlenek vagyunk, mert 
valahonnan mindig újra és újra elõbújnak. Az érdi 
aluljáróban próbálták most jóra való fiatalok eltüntetni 
az ízléstelen „mûveket”…

A Bojtorján együttes húzta a 
talpalávalót az Ófalusi Óvoda 
múlt szombati szüreti mulatsá-
gán. Közös főzés, mustpréselés, 
kézmûveskedés is szerepelt a 
programok között.

Szüreti mulatságot tartottak 
múlt szombaton az Ófalusi 
Óvodában. A gyerekek és szüle-
ik mustot készítettek, kézmûves 
foglalkozásokon vettek részt. 
A szüreti ebéd hatalmas üstben 
főtt az udvaron, és persze volt 
talpalávaló is, a Bojtorján együt-
tes jóvoltából. Az ingyenes szü-
reti mulatságra pár fürt szőlő 
volt a belépő – ebből készítették 
a gyerekek a mustot.

– Óvodánk a Kincses Óvoda 
tagintézményeként mûködik. 
68 gyermek jár hozzánk, közü-
lük 18 halmozottan hátrányos 
helyzetû, és sok család él rossz 

anyagi körülmények között. 
Számukra egy-egy ilyen program 
nagyon sokat jelent, így azon 
igyekszünk, hogy minél több-
ször tudjunk meghívni egy-egy 
zenekart, báb- és iparmûvészt. 
Sokan jelképes tiszteletdíjért is 
eljönnek hozzánk, mint példá-
ul a Bojtorján együttes, amely 
már többször koncertezett az 
óvodánkban – mondta lapunk-
nak Pócsiné Sivák Erzsébet 
tagintézmény-vezető, hozzáté-

ve: a Bojtorján együttes mos-
tani fellépésének tiszteletdíját 
az „Egyenlő eséllyel Érden” 
elnevezésû TÁMOP-3.3.2-08/1-
2008-0007 pályázat keretéből 
biztosították, a közös ebéd alap-
anyagát pedig a papírgyûjtésből 
származó pénzből teremtették 
elő. Az óvónők otthon sütött 
pogácsával és kirakodóvásárral 
várták a gyerekeket és szülei-
ket: a pedagógusok által készí-
tett díszek, ékszerek, játékok 
és egyéb apróságok eladásából 
származó bevétel az óvodát 
gazdagítja. 

A szüreti mulatságra az óvo-
dások fele eljött a családjával, 
így több mint száz embert láttak 
vendégül az Ófalusi Óvodában. 
A szülők főztek, segédkeztek a 
prés mellett, a gyerekek geszte-
nyéből, terményekből, só-liszt 

gyurmából készítettek díszeket 
és játékokat. Az ovis néptánc-
csoport bemutatója után követ-
kezett a Bojtorján együttes, 
hatalmas sikerrel. 

Az egyik nagypapa lovas séta-
kocsikázást is szervezett, ez az 
esőre hajló idő miatt végül elma-
radt. Emiatt azonban senki nem 
panaszkodott – a szüreti mulat-
ság így is rengeteg elfoglaltságot, 
szórakozást kínált az egész csa-
ládnak. Ádám Katalin

Szüreteltek az óvodások

Az óvodai szüreten a Bojtorján együttes húzta a talpalávalót

mozaik

Megszépítették az összefirkált aluljárót 

Városukat szeretõ fiatalok, ecsettel

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e


