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November 25–26-án 182 hely-
színen tartott országos élel-
miszergyûjtő napot a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület, 
a CIB Bank támogatásával. 
Az összegyûjtött adomá-
nyokat karitatív szervezetek 
közremûködésével a gyûjtések 
helyének közelében élő 15 ezer 
rászoruló családnak juttatják el 
még karácsony előtt. 

Sajnos, egyre többen szorul-
nak segítségre: a nehéz hely-
zetben élők száma évről évre 
nő. Az Élelmiszerbank példá-
ul a tavalyi évhez képest idén 
25 százalékkal – azaz csaknem 
százezerrel – több rászorulót 
lát el. Érden és környékén is 
élnek olyan családok, ahol nem-
hogy ajándékra, de még ünne-
pi vacsorára is nehezen futja. 

Számukra gyûjtöttek adomá-
nyokat a Tesco áruházban a CIB 
Bank érdi fiókjának dolgozói 
és az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesületének fiataljai. Az 
áruház előcsarnokában bevá-
sárlókocsikba helyezhették el 
adományaikat az itt vásárlók. 
Cukrot, lisztet, tejet, konzerve-
ket, lekvárt tettek a kocsikba 
a kifelé haladók, de volt olyan 
anyuka, aki bébiételt adott, más 
diót, olajat, szaloncukrot helye-
zett a kosárba. Olyan adomá-
nyozó is akadt, aki az általa 
vásárolt összes élelmiszert oda-
adta, és üres kézzel távozott. 

– Összesen 282 kiló liszt, 30 
kiló rizs, 93 kiló cukor, 16 kiló 
szaloncukor, 62 kiló tészta, 46 
liter olaj, 43 liter tej, 46 konzerv, 
19 csomag édesség gyûlt össze 
a másfél napos adománygyûjtő 
akció segítségével. Ezeket az 
ajándékokat legalább negyven 
rászoruló tagcsaládunkban 
osztjuk szét – mondta lapunk-
nak Isépyné Badics Gyöngyi, az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületének elnöke, megkö-
szönve a segítséget mind az 
akció szervezőinek és résztve-
vőinek, mind az adakozó embe-
reknek. Hiszen akik múlt hétvé-
gén egy-egy tartós fogyasztási 
cikket dobtak a kosárba, vélhe-
tően maguk sem a felső tízezer 
tagjai, ők is kisebb-nagyobb 
anyagi gondokkal küzdenek. 
Mégis, önzetlenül segítettek 
másoknak, akiknek ezek az ado-
mányok teszik gazdaggá az idei 
karácsonyt. Ádám Katalin

Élelmiszer-adományok  
a rászoruló családoknak
Nélkülözõ családoknak gyûjtött adományokat ország-
szerte az Élelmiszerbank, a CIB bank támogatá-
sával és segítségével. Az érdi Tesco áruházban a 
kétnapos akcióban több bevásárlókocsi is megtelt 
a vásárlók adományaival, amelyeket az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete mintegy negyven 
nehéz helyzetben lévõ család között oszt majd szét.

Gőzerővel beindult a csator-
názási projekt, ennek látható 
nyomait szerte a városban lép-
ten-nyomon tapasztaljuk. Egy 
lépésre a lakóhelyünktől is… 
A Kende utcában, a házunk előtt 
közvetlenül is megtapasztalhat-
tam ennek a bonyolult munká-
nak a menetét, amely igen pre-
cízen és szinte „fájdalommente-
sen” zajlik. Reggel hét óra után 
öt-hat munkás ásóval, lapáttal, 
csákánnyal megérkezik, egy kis 
markológép is a segítségükre 
siet, és szinte pillanatok alatt 
megássák az árkokat az utcán 
meg az udvarban a kerítés köze-
lében, majd lefektetik a csöve-
ket. Ez a mûvelet nálunk csu-
pán pár órát vett igénybe és a 
kezdeti felfordulás, több föld-
hányás – amely első pillanatra 

akár rémisztő is lehet – délután-
ra már el is tûnt. Ennyit igazán 
ki lehet bírni a cél érdekében, 
gondoltam magamban, hogy 
végre csatornázva lesz a házunk 
és ezzel az évtizedes szippantós 
kellemetlenségtől, költségtől a 
jövőben megkímélnek. Olyan is 
előfordult a mi utcánkban, hogy 
miután az értesítés ellenére sem 
tudtak bejutni az udvarra, ez 
sem tántorította el az építőket 
szándékukkal – kis markoló-
gépükkel átnyúltak a kerítésen 
és megásták a méteres árkot. 
Bravúr volt ez a javából, s ami 
talán meglepő, még a házigazda 
sem méltatlankodott a „jogta-
lan” betolakodó miatt…

Ezután, másnap egy újabb 
brigád jött, amelyiknek az volt 
a feladata, hogy az úttestet fel-

bontsa és szintén csöveket fek-
tessen le. Ez is pontosan, „tisz-
tán”, gyorsan és előzékenyen 
zajlott. Igen, előzékenyen, mert 
a munkások lesték az itt lakók 
szavait, kívánságát, ha ugyanis 
egy-egy kocsi nem tudott kiáll-
ni – megtettek mindent, hogy 
segítsenek a bajba jutottan. Ha 
kellett pallót raktak az árok fölé, 
ha kellett, elsimították a föld-
buckákat, hogy ne akadjon fenn 
a gépkocsi. 

Dübörögnek városszerte 
a földgépek, épül a csatorna. 
Minden kellemetlenség, kényel-
metlenség ellenére ezt a lakos-
ság örömmel veszi, mert nem-
csak precízek a dolgozók, 
hanem udvariasak, előzékenyek 
is. Csak így tovább!

 Temesi László

Dübörögnek a földgépek, épül a csatorna

Precíz munkát  
végeznek az építõk

Az érdi és a környékbeli általá-
nos iskolák nyolcadikosainak a 
számos lehetőség közti eligazo-
dásban próbáltak meg valamely-
est segíteni az érdi Munkaügyi 
Központ és a Batthyány isko-
la közös szervezésében létre-
jött Pályaválasztási kiállítással. 
A pár évvel ezelőtt valamilyen 
okból abbamaradt hagyományt 
frissítették fel ismét az idén, és 
november 25-én az iskola tágas 
sportcsarnokában állították fel 
figyelemfelkeltő standjaikat a 
városhoz közeli, tömegközle-
kedéssel is könnyen elérhető 
középiskolák. A rendezvényt 

Segesdi János alpolgármester 
nyitotta meg, hangsúlyozva, 
hogy a korábbi évekkel ellen-
tétben, napjainkban már óriási 
jelentősége van a pályaválasz-
tásnak, hiszen nem mindegy, 
hogy az iskolapadokból kikerül-
ve, a munkaerőpiacon szükség 
lesz-e majdan arra a munkára, 
amit éveken keresztül tanultak, 
vagyis a szakmájukban tud-
nak-e elhelyezkedni. 

– Rendkívül fontos, hogy a 
munkaadók és a szakmát szer-
zett fiatalok minél előbb egy-
másra találjanak, de éppolyan 
fontos az is, hogy a diákok is 

rábukkanjanak arra a középis-
kolára, amelyben az elképze-
léseiknek megfelelő képzésben 
részesülnek, és ennek eredmé-
nyeként pedig épp az legyen a 
hivatásuk is, amit szívesen sze-
retnek végezni – mutatott rá az 
alpolgármester, majd sok sikert 
kívánt a pályaválasztás előtt álló 
diákoknak ahhoz, hogy rátalál-
janak a számukra legmegfele-
lőbb középiskolára. 

Főként a környék iskoláit 
keresték meg a szervezők, ame-
lyek szívesen vállalták a bemu-
tatkozást, és többnyire a már 
oda járó, jól teljesítő diákokkal 
igyekeztek népszerûsíteni az 
intézményt, hiszen ők kortár-
saik „nyelvén” tudták megszó-
lítani az érdeklődő nyolcadiko-
sokat. A felsorakozott iskolák 
között több olyan is volt, amely 
– a gimnáziumokkal szemben 
– az elvégzést követően szak-
mát, ezáltal pedig azonnali elhe-
lyezkedésre nyújt lehetőséget. 
Ilyenek például a szépészeti, a 
ruha- vagy építőipari szakmák, de 
a fiúk körében – érthető módon 
– nem kis érdeklődés övezte a 
Mechatronikai Szakközépiskola 
és Gimnázium standját, ahol kis-
autók „furikáztak” az asztalon. 
A lányok pedig – ugyancsak ért-
hető módon – a hajformázást a 
gyakorlatban is bemutató iskola 
standjánál nézelődtek hosszabb 
ideig. A középiskolák szóróla-
pokkal, fontos tudnivalókat 
tartalmazó információs füze-
tekkel is ellátták azokat, akik 
szerettek volna többet megtudni 
az adott intézményről. A tágas 
sportcsarnok közepén pedig az 
érdi Munkaügyi Központ hozott 
létre egy „szigetet”, ahol minden 
fontos információt megkaphat-
tak az érdeklődő diákok, többek 
között arról is, melyek a kere-
sett szakmák, és melyek azok 
a foglalkozások, amelyekből túl 
sok van a jelenleg a munkaerő-
piacon. 

A délelőtt tíz órakor kezdő-
dő és délután négy óráig tartó 
pályaválasztási kiállítást több 
százan keresték fel, főként olya-
nok, akik még nem tudtak dön-
teni arról, milyen középiskolába 
iratkozzanak, így az itt látottak 
és hallottak mindenképpen a 
befolyásolhatják az elhatározá-
sukat.  Bálint Edit 

Pályaválasztási kiállítás a Batthyány iskolában

Mondd, te mit választanál..?
Az általános iskola végzõsei ilyenkor év vége felé 
nemcsak a karácsonyi szünetre készülnek, mint fia-
talabb társaik, hanem teljes erõbedobással keresik 
azt a nekik megfelelõ középiskolát, ahol tanulmányi 
eredményüknek, képességeiknek és elképzeléseiknek 
megfelelõen folytathatják majd a tanulmányaikat. 
A munkanélküliség növekedésérõl pedig épp eleget 
hallanak ahhoz, hogy tudják, nem kis tétje van napja-
inkban annak, milyen pályát választanak. 

Rákérdeztünk

Balázs Gyula 
vállalkozó: 
- Elég nehéz évet zárunk 
az idén családi vállalko-
zásunkban. Szeretném, 
ha a Mikulás, akivel eddig 
azért elégedett voltam, jó 
barátságban voltunk egy-
mással, egy könnyebb 
évet hozna. Kicsit félek 
a jövő esztendőtől, mert 

nem tudom, ezek a beígért kormányintézkedések 
mivel járnak, a vállalkozások mûködését nem 
nehezítik-e meg? Bízom benne, hogy nem így 
lesz. 

Mit hozzon a Mikulás a puttonyában?
Joó László 
színmûvész: 
- Majdnem egy napon 
születtem a Mikulással, 
december 4-én töltöm 
be a kilencvenharmadik 
évemet. Mit kívánhat már 
ilyenkor egy magamfajta 
idős ember, az egészsé-
gen túl? Jobb nyugdíjat? 
A puttonyában az idén 

hoz számomra egy szép dvd-t, amelyet az Érdi 
Televízió készített el, gyönyörû, általam elmon-
dott versekkel és dalokkal, amit inkább én raknék 
az ő puttonyába, hogy ossza szét az irodalmat és 
a zenét kedvelők között, mert a szellemi táplálék-
ra mindannyian rászorulunk a jövőben is.

Balogh Eszter 
cukrász: 
- Sok édességet nem 
kívánhatok magamnak, 
mert mindennap van 
benne bőven részem, de 
az jó volna, ha a Télapó 
édes lenne hozzám, 
mert szerintem szeretet-
re nagyobb szükség van 
most ebben az eldurvult 

világunkban, mint „tárgyakra”. Egy szép szó is ér 
annyit, mint néha egy sütemény vagy csokoládé.

Tamási Lászlóné 
nyugdíjas: 
- Azt szeretném, ha a 
Mikulás a puttonyába 
egy nagy adag egészséget 
hozna a számomra, mert 
éppen kórházban leszek 
napokra, kivizsgáláson. 
Két vizit között szíve-
sen látom majd a beteg-
szobában, ahol kicsit el 

is beszélgetnék vele. De nem a betegségekről, 
ahogy azt két nyugdíjas szokta, hanem a jövőről, 
ami elé így nyolcvan felé már félve nézünk. Egy 
kis biztatás most nagyon elkelne… 

Nem csak elsõ szakmát ad, azoknak is megfelel, akik átképzést is vállalnak
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Segesdi János nyitotta meg a börzét, a háttérben Rozgonyi János az isko-
la igazgatója, a hivatal humánpolitikai osztályvezetõje, Sárközi Márta és 
Döllesné Gabriella, a Munkaügyi Központ vezetõje

Markológéppel mélyítik az árkot a kerítés tövében Már csak a csöveket kell elhelyezni
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A CIB bank érdi fiókjának dolgozói és az Ága-Boga fiataljai péntek délután-
tól szombat estig gyûjtötték az adományokat a rászoruló családok részére
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panoráma


