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 HRSZ Helymeghatározás  Irány Árambekötés  
lehetősége

15987 Kossuth L. - Munkácsy Mihály u.sarok Vadlúd u. van

079/3 Ercsi u. - Júlia u. sarok Aut.áll van

16690 Kossuth L.u. -  Bagoly u. sarok Vadlúd u. van

17777 Fehérvári út -  Zámori út sarok Etele tér van

079/3 Ercsi u. -  Délibáb u.sarok Aut. áll van

434 Szövő u. - Nyomdász u. sarok forduló

1333 Szövő - Műszerész u.sarok forduló

1333 Szövő u. - Kövező u. sarok forduló

1333 Szövő u. - Kovács u. sarok Bem tér van

2859 Szövő u. - Kerékgyártó u. sarok forduló

22905 Felső u. Orvosi rendelő Minaret

10926 Ürmös u. - Kadarka u. sarok Aut.áll

10927 Ürmös u. - Venyige u. sarok Aut.áll

8704 Cseresznyefa u. - Áfonya u. sarok Aut.áll

24436/1 Fő u. - Mecset u.sarok Minaret van

2859 Szövő u. - Törökbálinti út sarok forduló

Buszmegálló-fejlesztés

A táblázatban felsorolt helyeket érinti egy komplex, a helyi közös-
ségi közlekedés feltételeinek fejlesztését célzó projekt, ezért szük-
ség  van  az  esőbeállók  leszerelésére.  A nyertes  projekt  keretében 
összesen  128  db  meglévő  megállóhely  akadálymentes  felújítása 
történik meg. Emellett a projekt magában foglalja a helyi buszköz-
lekedést  támogató  utastájékoztató  rendszer  (diszpécserközpont 
és  a  forgalmasabb megállóhelyeken megállóhelyi  utastájékoztató 
modulok)  kialakítását,  a  buszmegállók  egy  részében  információs 
felületek, illetve szél- és esővédett utasvárók elhelyezését, továbbá 
a  város  központjában  egy  kb.  3200  méter  hosszú  buszkorridor 
megvalósítását  is. A régi esőbeállók is  fel  lesznek használva a fej-
lesztés egy későbbi üteme során. 

Csaknem  másfél  éve  indult  városunkban 
az  Egyenlő  eséllyel  Érden  elnevezésû 
program,  amely  a  halmozottan  hátrányos 
helyzetû és sajátos nevelési  igényû gyere-
kek integrációját, felzárkóztatását célozza, 
óvodás  kortól  a  középiskoláig.  Az  önkor-
mányzat  2009.  októberében  közel  92 
millió  forintot nyert  a TÁMOP-3.3.2-08/1-
2008-0007  pályázaton  az  esélyegyenlősé-
get célzó program megvalósítására; ezt az 
összeget  többek  közt  a  projektben  részt 
vevő pedagógusok célzott  továbbképzésé-
re,  fejlesztőeszközök beszerzésére,  illetve 
gyermekprogramok,  -foglalkozások,  szü-
lőknek  szóló  előadások  rendezésére  for-
dítják  a  program  két  éve  alatt.  Júliusban 
ugyan lezárul a pályázat, ám a programot 
még  öt  évig,  immár uniós  támogatás  nél-
kül folytatja majd az önkormányzat. 

Szinte minden érdi iskolában, óvodában 
vannak  halmozottan  hátrányos  helyzetû, 
illetve  sajátos  nevelési  igényû  gyerekek, 
fiatalok. Két tanév alatt 170 gyermek vett, 
illetve  vesz  részt  a  programban  –  köztük 
77 óvodás. A tapasztalatok azt mutatják, a 
halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek 
fejlődése  az  óvodában  észlelhető  legin-
kább, hiszen minél korábban kezdődik az 
integráció, annál sikeresebb. A gyerekek a 
projekt segítségével nemcsak kiscsoportos, 
játékos  fejlesztő  foglalkozásokon  vesznek 
részt,  hanem  koncerteken,  bábelőadáso-
kon,  játszóházi  programokon  is  –  ahová 
egyébként nem biztos, hogy eljutnának.
 Tekintve, hogy a pályázat célja az integ-

ráció, ezek a rendezvények nemcsak a hal-
mozottan hátrányos helyzetû,  illetve sajá-
tos nevelési  igényû gyerekeknek  szólnak, 

hanem  az  összes  óvodásnak.  Legutóbb 
március 8-án, a Tusculanumi Óvoda  több 
mint  kétszáz  kis  óvodásának  adott  kon-
certet Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes 
tagja.  Nem  is  egy  koncert  volt,  hanem 
egymás után kettő – az óvoda csoportszo-
bájába  ugyanis  nem  fért  be  egyszerre  az 
összes gyerek. 
–  A Bojtorján  23  évig  dolgozott  Halász 

Judittal; főleg mûvelődési házakban, sport-
csarnokokban  léptünk  fel, nagy közönség 
előtt. Ma már ezt a pénzhiány miatt egyre 
nehezebb megoldani.  Csakhogy  –  Kodály 
Zoltán szavaival élve – a zene mindenkié. 
Ha  a  gyerekek  nem  tudnak  eljönni  oda, 
ahol  én  játszom,  én  megyek  el  az  óvo-
dákba, egy szál gitárral – mondta  lapunk-
nak  Pomázi  Zoltán,  aki  úgy  tapasztalja: 
a  megzenésített  versek  kezdenek  kikop-
ni  a  köztudatból;  az  a  korosztály,  amely 
a  Bóbitán,  Ákombákomon,  Száncsengőn 
nőtt fel, a saját gyerekeinek már nem adja 
tovább ezeket a dalokat – tisztelet a kevés 
kivételnek. A mai gyermekmûfajban pedig 
sok  az  ízlésromboló  produkció,  míg  a 
méltatlanul feledésbe menő megzenésített 
versek  értéket  hordoznak  és  képviselnek, 
amit jó lenne továbbadni és éltetni. Ezért is 
visz ajándékba a meglátogatott óvodáknak 
zenés CD-ket Pomázi Zoltán.
–  Persze  hiába  az  áldozatos  nevelői 

munka az óvodákban, ha otthon a gyerek 
a  televízióban  igénytelen mûsorokat  néz. 
A médiának  ebben  óriási  szerepe,  fele-
lőssége  van.  A koncertjeimen  a  minőségi 
zene mellett lényeges az is, hogy a gyere-
kek  érzik  a  szeretetet,  odafigyelést,  amit 
otthon  sajnos  gyakran  nem  kapnak meg. 
Sok szülő azt hiszi, az étel, a ruha, a tanít-
tatás, a mobiltelefon, amit a gyerek kezébe 
adnak,  elegendő  gondoskodás,  holott  ez 
igencsak  kevés.  Azokon  a  koncerteken, 
ahol  vannak  felnőttek  is,  őket  is megszó-
lítom: kedves szülők, szeressétek a gyere-
keiteket,  mert  nagyon  szenvednek  ennek 
a  hiányától  –  hangsúlyozta  a  Bojtorján 
együttes énekese. 
A koncertnek nem egy nagy előadóterem 

– vagy ami mostanában divatos: egy pláza 
csarnoka – adott otthont, hanem „csak” egy 
óvodai csoportszoba; nem üvöltő gépzene 
szólt, hanem gitár és egy harangjáték – amit 
egy óvodás szólaltathatott meg. Senki nem 
osztott lufit, nem is „jópofáskodott” – ám a 
gyerekeknek annál nagyobb élményt nyúj-
tott: végigtapsolták és énekelték a dalokat, 
a mûsor végén pedig „vissza, vissza!” kiál-
tásokkal kérték a ráadást. Pomázi Zoltán a 
Bem téri óvodában is koncertezett március 
elején,  ott  ugyanilyen  sikere  volt.  Hogy 
miért ezekre az óvodákra esett a választás? 
A válasz  egyszerû:  olyan  intézményeket 
választottak  a  szervezők,  ahol  nagyobb  a 
halmozottan  hátrányos  helyzetû  gyerekek 
aránya.  A Tusculanumi  Óvodába  például 
22 ilyen kisgyerek jár, valamint kilenc sajá-
tos nevelési igényû. 
Velük  együtt  több  mint  kétszáz  kis-

gyereknek  nyújtott  maradandó  élményt 
Pomázi Zoltán koncertje.

  Ádám Katalin

Koncertek az esélyegyenlõség jegyében

Mackó Lackó és társai az óvodában
Nem lemezrõl, hanem élõben csendülhettek fel ismert megzenésített 
gyerekversek két érdi óvodában: az Egyenlõ eséllyel Érden program 
keretében a Bem téri és a Tusculanumi Óvodában koncertezett a 
Bojtorján együttes énekese, Pomázi Zoltán. Az elõadómûvész lapunk-
nak arról beszélt: szeretné, ha a mai gyerekek is megismernék azokat 
a dalokat, amelyeken generációk nõttek fel, ám nem adták tovább a 
felnövekvõ nemzedéknek.  

Pomázi Zoltán és alkalmi segítõtársa
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A gyerekek ezúttal résztvevõi is voltak a koncertnek

helyi társadalom

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE,
AZ ÉRDI IPARTESTÜLET

tisztelettel meghívja a

MEGÚJULÓ FEJLESZTÉSPOLITKA  
– AZ ÚJ SZÉCHENYI-TERV BEMUTATÁSA

című tájékoztató fórumára

2011. március 25-én 10 órára
a Polgárok Házába

(Érd, Alsó utca 3.)

PROGRAM:
10.00

Köszöntő
T. MÉSZÁROS ANDRÁS, Érd Megyei Jogú Város polgármestere

10.10
PERLUSZ LÁSZLÓ, a VOSZ ügyvezető igazgatója

10.20
CSÓLI CSABA, AZ Érdi Ipartestület ügyvezető igazgatója

10.25
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG ELŐADÓI:

GAZDASÁGFEJLESZTÉS – DR. KABAI ANIKÓ osztályvezető,
Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSEK – DR. PALICZ TAMÁS főigazgató,
Humán Erőforrás Operatív Programok Irányító Hatósága

REGIONÁLIS PROGRAMOK – BENEDEK ZSOLT főosztályvezető-helyettes,
Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága

11.25
Kérdések az előadókhoz

12.00
Zárszó

T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester


