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Gergely Farmos Lilla szobrász-
nak, Kuna Ágnes restaurátor-
nak, Szabó John formaterve-
zőnek, Vető Orsolya festőnek 
készül. A négy mûvészpalánta 
a Csuka Zoltán Könyvtárban 
december végén megtartott 
Poly-Art Pódiumesten vallott 
magáról, terveiről, álmairól és 
néhány alkotását is magával 
hozta, amelyekből egy kama-
rakiállítás született, így lehető-
séget kínáltak az est résztvevő-
inek, hogy a mûvek által még 
jobban megismerjék őket. 

Somfai István, a Poly-Art 
kuratóriumának elnöke az ala-
pítvány fennállása óta, illetve az 

elmúlt tizenöt esztendőben már 
csaknem hetven alkotót hozott 
úgy az érdi közönség elé, hogy 
élő beszélgetést folytatva velük 
faggatta őket mindarról, amit 
kedvtelésből, de nagy szeretet-
tel és elszántsággal mûvelnek. 
Elismerte, már-már úgy tûnt, 
„elfogynak” az új tehetségek, 
mindenki sorra került egyszer, 
így lassan nem lesz kiket a nyil-
vánosság elé hozni, „betelt” a 
létszám. Aztán amikor az idei 
kiállításukra készültek, nagy 
örömére, megjelentek az ígére-
tes, ifjú tehetségek, akik elhoz-
ták alkotásaikat a Poly-Art idei 
tárlatára. 

A tanár úr elárulta: azon 
kívül, hogy mind a négyen a 
képzőmûvészet mellett kötelez-
ték el magukat, egyéb közös 
dolog is jellemző rájuk. Egyrészt 
mind a négyen a tanítványai 
voltak a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban, így mindegyi-
küket jól ismeri. Ugyanakkor 
mind a négyen nyolcosztályos 
gimnáziumot végeztek, és az is 
jellemző volt rájuk, hogy nem 
csak a mûvészet iránt érdek-
lődtek élénken, hanem minden 
másra rendkívül nyitottak vol-
tak, minden tantárgy „ment” 
nekik. Somfai tanár úr úgy fogal-
mazott: „ezek a diákok négyest 

is csak más bizonyítványában 
láttak”, tehát igen példás tanu-
lók voltak. Ebből is látszik; 
értelmes és értékes fiatalokról 
van szó, akik megérdemlik, 
hogy a nagyközönség is felfi-
gyeljen rájuk, különösen nap-
jainkban, amikor oly gyakran 
kell szembesülnünk azzal, hogy 
a fiatalok a kevésbé értékes, 
vagy éppen teljesen értéktelen 
dolgokhoz vonzódnak. A fiatal 
tehetségeket így nemcsak a 
tárlaton látható munkáikon 
keresztül, hanem a pódiumes-
ten elhangzottak alapján is meg-
ismerhették az alapítvány tagjai 
és az érdeklődők. A beszélgetés 
során egyéniségük, jellemük 
is megmutatkozott, és röviden 
elmondhatták, miért szánták 
rá magukat a mûvészi pályá-
ra. Jelenleg mindnyájan egye-
temi hallgatók, mint mondták, 
van még mit tanulniuk és van 
miben fejlődniük, de minden-
képpen örültek a kiállítás és 
a bemutatkozás lehetőségének. 
Annál is inkább megtiszteltetés 
volt számukra a Poly-Art tárlata, 
mert tavaly csaknem két hóna-
pig voltak láthatóak a kiállított 
munkák, ráadásul év végén szá-
mos rendezvény színhelye is 
volt a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ galériája, így valóban 
sokan gyönyörködhettek a maj-
dani profi szobrász, restaurátor, 
formatervező és festő munkái-
ban is az érdiek. 

A pódiumesten a prózai 
beszélgetést Gergely-Farmos 
Iringó csengő hangja tette még 
kellemesebbé, aki lélekemelő 
dalokat énekelt. Somfai István 
pedig ismét kijelentette: az ifjú 
tehetségek munkáit természe-
tesen jövőre is nagy érdeklő-
déssel várja a képzőmûvészeti 
kiállításon. 

 Bálint Edit

Paróczai Zoltánné arról is 
beszélt, hogy a Habilitációs 
Központ fennállása óta ez volt 
az első olyan évük, amikor való-
ban beindult a foglalkoztatás, 

sok megrendelést kaptak, és az 
elkészített kerámia és textil dísz- 
és használati tárgyak zömét 
sikerült értékesíteni is. Igaz, az 
intézmény munkatársainak nem 

egyszer a dermesztő hidegben 
és fagyban kellett naphosszat 
ácsorogniuk a karácsonyi vásá-
rokban, de megérte a sok fáradt-
ságot, mert minden eddiginél 
sikeresebb évet zárhattak. Az 
év utolsó heteiben a fiatalok is 
rengeteget dolgoztak a kerámia- 
mûhelyben, de szerencsére a 
gondozottak szülei is részt vál-
laltak a munkából, néhányan 
besegítettek az eladásba is, így 
közösen örülhetnek a sikernek. 
Mindemellett a Habilitációs 
Központ nagyszerû, Bolyki 
Eszter által vezetett Csengettyûs 
együttesét több helyre is meg-
hívták, de részt vett a kolon-
tári iszapkárosultaknak szer-
vezett Mikulás-napi ünnep-
ségen is. Az Érd és Környéke 
Horgászegyesület által kezde-
ményezett jótékonysági rendez-
vény sikere felülmúlt minden 
elvárást – szögezte le Paróczai 
Zoltánné – nem elsősorban 
„szakmailag”, hanem legfő-
képpen azért, mert lélekben 
nyújtott sokat nemcsak azok-
nak, akiknek szánták, hanem 
azoknak is, akik részt vállaltak 
belőle. Az ottani emberek sze-
retetteljes fogadtatása, hálája 
és öröme igazi érzelmi feltöltő-
dést jelentett mindenkinek. Így 
nagyszerû karácsonyi útravaló-
val, felejthetetlen élménnyel tér-
hettek haza. Paróczai Zoltánné 
megköszönte a szülők bizalmát 
és támogatását, hogy elengedték 
gyermekeiket a vörösiszap súj-
totta Kolontárra, majd a szülők 
is megköszönték a Habilitációs 

Központ munkatársainak az 
egész évi munkájukat. Ahogy 
fogalmaztak: a szakmai hoz-
záértés és az anyagi motivá-
ció kevés ehhez a munkához. 
A sérült fiatalok fejlesztését és a 
velük való rendszeres törődést 
ugyanis csak igazi hivatástudat-
tal, szívvel-lélekkel lehet iga-
zán jól végezni. Az itt dolgozók 
emberségből is a tőlük telhető 
legtöbbet teljesítik. 

Pedig mindemellett az elmúlt 
időszakban még az intézmény 
fennmaradásáért is kemény 
harcot kellett megvívniuk, és 
bizony rengeteg nehézséggel 
kellett szembenézniük, így 
nem csoda, hogy valamennyi-
ük szemében könny csillant, 
amikor a gondozott fiatalok 
csengettyûi megszólaltak, mert 
produkciójuk igazolta, hogy 
megérte oly sokat fáradozni! 
Ennél már csak az a pillanat 
volt meghatóbb, amikor az est 
fénypontjaként az értelmi sérült 
fiatalok saját készítésû ajándé-
kaikat átadták szüleiknek, vagy 
amikor legvégül ők maguk is 
megkapták az Enquist cipőbolt 
által felajánlott, gördülő talpú 
„csodacipőiket” és egyéb apró 
ajándékaikat. Az érdi Enquist 
egymillió forint értékû lábbe-
lit adományozott, amiből nem 
csak a gondozott fiatalok, 
hanem a Habilitációs Központ 
munkatársai is részesültek. 

Az ajándékbontás előtt azon-
ban még boldogan együtt éne-
keltek a Retrock Family együt-
tessel, amelynek tagjait már 

Ígéretes tehetségek mutatkoztak be a Csuka Zoltán Könyvtárban

Négy mûvészpalánta a Poly-Artban
Négy új, egészen fiatal, de igen ígéretes tehetséggel ismerkedhetett meg még a 
múlt év végén az érdi mûvészetkedvelõ közönség. Mind a négyen elõször hozták el 
munkáikat a Poly-Art Alapítvány hagyományos kiállítására, és mind a négyen egy-
szerre mutatkoztak be az amatõr mûvészeket tömörítõ társulás pódiumestjén is.

Egymillió forint értékû adomány a Habilitációs Központnak

Gördülõ cipõben az új esztendõben
Rendkívül kemény, de végül mégis sikeres évet zár-
hattunk – fogalmazott Paróczai Zoltánné, az Érdi 
Szociális Gondozó Központ Habilitációs Központjának 
vezetõje az intézményben megtartott, közös évzáró  
rendezvényen. Az értelmi sérült fiatalok és gondozóik 
ezen a napon vették át azt a csaknem egymillió forint 
értékû, különleges, gördülõ talpú lábbeli adományt, 
amit a helyi Enquist cipõbolt ajánlott fel nekik.

régi ismerősként köszönthet-
ték köreikben. Örökzöld, min-
dig szívesen hallgatott, dúdolt 
slágerekkel szórakoztatták a 
közönséget. Végül a Dreher 
Söröző által felajánlott étel és 
ital várta a karácsonyi rendez-
vény résztvevőit. 

A Habilitációs Központ gon-
dozottjai és munkatársai már 
„könnyebben” léptek át az új 
évbe, és méltán bízhatnak egy 
„gördülékenyebb” esztendőben, 
hiszen a megfelelő cipőjük már 
megvan hozzá…

 Bálint Edit

A Bolyki Eszter által vezetett Csengettyûs együttes
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Nagy sikere volt a Retrock Family mûsorának

Az est fénypontja az ajándékozás

Somfai István és a bemutatkozó fiatalok
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helyi társadalom

A drogfogyasztás nem szem-
betûnő, de kisebb-nagyobb 
mértékben mégis létező gond 
az egész országban, így Érden 
is. A tinédzserek nagy része 
kipróbált már valamilyen tudat-
módosító szert, esetleg annak 
rabjává is vált. A leszokás nem 
könnyû, de nem is lehetetlen. 
A megoldást most könnyen 
megtalálhatják az érdiek itt, 
helyben. A városban már 
évek óta mûködő Kábítószer 
Egyeztető Fórum (KEF) folya-
matosan várja azokat a fia-
talokat és felnőtteket, akik 
le szeretnének szokni káros 
szenvedélyeikről. Az egyesület 
helyi szinten mûködik, érdi 
intézményeket, magánszemé-
lyeket hoz össze, hogy együtt 
segíthessenek a bajba kerül-
teknek. Céljuk minél nagyobb 
összefogással a kábítószer-
mentes élet kialakítása.  

A KEF munkacsoportjai 
különféle programokat ren-
deznek, és felkérésre elláto-
gatnak eseményekre is, hogy 
a fiatalság és a szülők is tudja-
nak az egyesületről, halljanak 
a kábítószer-használat követ-
kezményeiről, megelőzéséről. 
A rendezvények ingyenesek, 
bárki részt vehet rajtuk. 

Még 2010-ben jött az ötlet, 
hogy az érdi általános- és 
középiskolákat „lepjék meg” 
egy-egy előadással – hason-

lóval, mint amilyennel leg-
utóbb a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban jártak. Az elő-
adás nagy vonalakban ábrá-
zolta a drogos ember életét, de 
ez csak a jéghegy csúcsa, egy 
mélyre hatoló beszélgetés nagy 
segítség lehet. A gyerekek ter-
mészetesen nehezen nyílnak 
meg problémáikkal kapcsolat-
ban, ezért a szülőknek, hoz-
zátartozóknak is figyelni kell 
a gyanús jeleket, hogy még 
időben tudjanak segíteni vagy 
segítséget kérni.

Információs pont:
Családsegítő Szolgálat Érd, 
Emma u. 8. Tel.: 23/366-105.
Fontos tudni, hogy itt nem 
kezelés folyik, hanem ahhoz 
kaphatnak tanácsokat gyó-
gyulni vágyók, hogy milyen 
szakemberhez forduljanak. 

További segítség:
Érdi Szenvedélybeteg Csoport 
vezetője: Biri Imre
Érd, Szakorvosi Rendelő, 
addiktológia: dr. Jakabos Sára

A Kábítószer Egyeztető 
Fórumhoz már eddig is sok 
pozitív visszajelzés érkezett, 
az eredmények pedig arra 
mutatnak rá, hogy érdemes 
segítséget kérni, főleg, hogy 
erre helyben is van lehetőség!

 Vereby Zsófi

A segítség helyben van


