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Énekeltek, játszottak

Ötnapos gyermekklubot rendezett június utolsó hetében az Érdi Evangélikus Egyházközség. A harminc gye-
reket sok játék, vetélkedõ, bibliai történet, ének várta, no és harapnivaló, a gyülekezet jóvoltából. A kicsik 
és nagyok a július 3-i istentiszteleten mutatták be a Labossa Péter és Labossáné Kõvágó Anita lelkészektõl 
tanult énekeket, aranymondásokat.

Hat idős hölgy és két gondozó-
juk élvezte a vendégszeretetet 
a Nógrád megyei kis faluban 
felépített pihenőházban. 

– Nagyot csodálkoztam, ami-
kor megtudtam, hogy nyaral-
ni megyünk, mert én sajnos 
úgy öregedtem meg, hogy soha 
nem volt alkalmam üdülésre 
menni – mondja mosolyogva 
Szili Lajosné, Erzsi néni, amikor 
a váratlan nyaralás élményei-
ről faggatom az érdi Szociális 
Gondozó Központ Topoly 
utcai idősek otthona lakóit. 
– Mostanában ugyan hamar 
elfelejtek mindent, de erre az 
utazásra biztosan emlékezni 
fogok, mert én tanyán töltöttem 
az életem nagy részét, és onnan 
bizony ritkán jut el az ember 

messzebbre – teszi hozzá Erzsi 
néni. Rajta kívül Nagy Istváné 
(Jutka), Nagy Jánosné (Ilonka), 
Joó Sándorné (Mária) és Szepesi 
Sándorné (Marika), valamint 
Bagonyi Éva foglalkoztató nővér 
mesélt a június végi üdülés leg-
emlékezetesebb pillanatairól. 

Az arrafelé vezető úton Vác 
közelében megálltak egy kicsit 
pihenni, de 10 órára már meg 
is érkeztek Terénybe, ahol igen 
barátságos fogadtatásban volt 
részük, nem csak vendéglátóik, 
a johannita rend tagjai részé-
ről: az egész faluban nagyon 
vendégszerető, kedves emberek 
élnek. 

Az érdieket nemcsak a szo-
katlan, hegyekkel körülvett 
táj nyûgözte le, hanem az alig 

négyszáz lelket számláló, pará-
nyi falu tiszta, friss levegője 
is. A települést akár egy dél-
előtt alatt bejárhatták, de mivel 
pihenni mentek, meg aztán igen 
nagy meleg is volt azokban a 
napokban, szépen beosztották 
az időt, és csak a kora délelőtti 
órákban ismerkedtek a neve-
zetességekkel. Megtekintették 
a 700 éves templomot, ahol a 
harangokat is megszólaltatták a 
tiszteletükre. Belelestek a kecs-
kesajt készítésének fortélyaiba 
is az egyik háznál, ahol snidlin-
ges, fokhagymás és egyéb íze-
sítéssel készült ínyenc sajtokat 
kóstolgattak, és megízlelhették 
a friss kecsketejet is. 

Az idős hölgyek lelkesen 
meséltek az ott látott háziál-
latokról is, hiszen nem min-
dennap lát az ember olyasmit, 
hogy egy kutyamama a maga 
csemetéje mellé még négy 
aprócska cicát is örökbe fogad, 
és nemcsak szoptatja-táplálja 
őket, hanem gondos anyaként 
felügyeli is, nehogy elkallód-
janak az udvarban. Meg aztán 
őzikét sem simogathatunk 
mindennap, de ők megtehet-
ték! A házigazda vadászó fia 
hazahozta az őzgidát, mert 
az anyja elhagyta, és otthon 
kecsketejjel táplálták cumis-
üvegből. Az érdi nyaralók 
körülrajongták a kis árvát, és 
mondják, hogy szerették volna 
az orsósmagnó-múzeumot meg 
a falumúzeumot is megtekin-
teni, de éppen tatarozás alatt 
álltak, viszont jót pihentek a 
kényelmes üdülőházban. Sokat 
beszélgettek, vicces társasjáté-
kokkal szórakoztatták egymást, 
és jókedvûen együtt énekeltek. 

– Jót tett az idősotthon lakó-
inak ez kis kikapcsolódás. 
Kikerülhettek ebből a megszo-
kott, zárt közösségből, megpi-
henhettek a hétköznapok után, 
és láthatóan jól érezték magu-

Öt napig élvezték a johannita rend vendégszeretetét

Terényben nyaraltak  
az érdi szépkorúak
Volt, aki soha nem járt még Nógrád megyében, de 
olyan is akadt köztük, aki felett úgy múltak el az évek 
eddig, hogy egyetlen nyaralás sem fért az életébe, 
ezért volt olyan csodálatos élmény az érdi idõsek 
otthonában élõ gondozottaknak az az ötnapos terényi 
üdülés, amit a johannita rend tett lehetõvé számukra. 

kat – mondja Bagonyi Éva nővér 
– azóta is gyakran felelevenítik 
ottani élményeiket.

Érsek Sándorné, az érdi 
idősek otthonának vezetője 
rendkívül jónak és gyümöl-
csözőnek ítélte a johannita 
renddel folyó együttmûködést. 
Elmondta, hogy a megálla-
podás az önkormányzat és a 
segítőszolgálat között jött létre, 
amelyben az érdi Szociális 
Gondozó Központ támogatott-
ként szerepel. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálathoz kötődő 
egyik legrégibb szerzetesi lovag-
rend érdi kapcsolattartója Lorx 
Ádám. Eddig élelmiszer-adomá-
nyokkal – például dzsemmel, 
csokoládé- és vaníliaöntettel – 
támogatták az idősotthont, most 
pedig térítésmentesen ajánlották 
fel a terényi üdülési lehetőséget 
a szépkorúaknak. Mivel a szál-
lás és az étkezés is ingyen volt, 
a Szociális Gondozó Központ 
vállalta az utaztatás költségét, 
és a saját kis buszukkal szállí-
tották Terénybe a nyaraló időse-
ket és a két kísérőjüket. 

A johannita rend szeptem-
berre is felajánlotta ezt a ked-
vező üdülési lehetőséget az érdi 
idősotthon részére, amivel ők 
ismét élni szeretnének – tud-
tuk meg Érsek Sándornétól, 
az otthon vezetőjétől. 
A beszélgetésünkből az is kide-
rült, a júniusi nyaraláson részt 
vevők is szívesen visszamenné-
nek, hiszen nagyon jól érezték 
magukat a Nógrád megyei üdü-
lőházban.

 Bálint Edit

Úton Terény felé: egy kis pihenõ Vác környékén, a Terény felé vezetõ úton
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Közlemény

Közel 300 milliós  
természettudományos  

közoktatási fejlesztés Érden
Megújul a természettudományos közoktatás Érden a város által elnyert európai uniós 
támogatásnak köszönhetően.

Modern laboratóriumi eszközöket kap és megújul a laboratóriumi épületszárnya az 
érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumnak. Mindez a fejlesztés a természettudományos 
közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében jöhet létre. A szakmai program 
része laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása, laborgyakorlatok 
szervezése. 

A TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosítószámú, „A természettudományos közok-
tatás megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című pályázat 
nyitórendezvénye 2011. június 29-én került megrendezésre az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban. 

Az eseményen felszólalt Segesdi János alpolgármester, aki kihangsúlyozta: a város 
számára nagy öröm, hogy nemcsak érdi, hanem környékbeli diákokat is be tudnak vonni 
a projekt megvalósításába. A projekt 280 815 000 Ft összegű vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett.

Érd Megyei Jogú Város és a környező települések, köztük Sóskút és Diósd – amely 
településeken található összesen 11 közoktatási intézmény bevonásával jön létre a projekt 
megvalósítása – hosszú távú fejlődésének záloga az oktatás magas színvonalú biztosítá-
sa, a megfelelő iskolai végzettségű, piacképes tudással rendelkező lakossági összetétel 
elérése. E célok elérésének egyik kézenfekvő eszköze a jelenleg is sikeres természettudo-
mányos oktatás fejlesztése, intézményi együttműködések biztosítása. 

Bakos Mária, a gimnázium igazgatója beszédében kiemelte: bízik abban, hogy a több 
mint 40 éve kiemelt természettudományos oktatást folytató érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban kialakításra kerülő, XXI. századi követelményeknek megfelelő laborató-
rium nyújtotta lehetőségek és az együttműködés révén a projekt valamennyi résztvevője 
gazdagodik majd, a projekt keretében megvalósuló szakmai programból pedig mind a 
gimnázium tanárai, mind az együttműködő iskolák tanárai szakmailag profitálni fognak.  
A programban részt vevő tanulók száma várhatóan meghaladja az 1000 főt, a projektbe 
bevont (kémia, biológia, fizika és földrajz szakos) szaktanárok száma pedig 44 fő.
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.
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