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Családtámogatási rendszer
A Gyurcsány-kormány folyamatosan a családtámogatási
rendszer átalakításáról beszél, a GYES lerövidítésérõl
és egyebekrõl. Gyurkó Katát,
a NOE érdi vezetõjét kérdeztük a családtámogatásról.
– A családtámogatásokkal kapcsolatban az utóbbi idõben a legkülönfélébb javaslatok láttak napvilágot. Ön, mint nagycsaládos, hogyan
látja?
– Szerintem alapjaikban két közös jellemzõjük van: megvonni akarnak és a hosszú távú folyamatokat
nem veszik figyelembe. A társadalmi hatásai pedig ennél sokkal súlyosabbak, hiszen egy gyermek vállalása 20-25 évnyi anyagi elkötelezettséget jelent és a kiszámíthatatlan családpolitika csak csökkenti a gyermekvállalási kedvet.
A gyermeknevelés legfõbb haszonélvezõje a társadalom, az állam.
Azok a gyermekek akik a 2000-es
évek elején születtek, életpálya keresetük nagyjából hatvan százalékát
fogják adóként befizetni az államkasszába. (TÁRKI)
A gyermek nem luxus, és nem is
önhiba. Ha figyelembe vesszük a
háztartások gyermeknevelési kiadásait és a gyermekre fordított munka
értékét és ezt szembeállítjuk a teljes
társadalmi kompenzációval, (beleértve a kedvezményeket, az ingyenes
oktatás, orvosi ellátást), akkor az egy
gyermekre esõ, nem kompenzált
háztartási többletkiadás több mint
fél évnyi nettó átlagkeresetnek felel meg. Tehát a gyermeket nevelõ
szülõk kvázi különadót fizetnek.
– Felmerült az is, hogy a harmadik gyermek után a családi pótlék
nem alanyi jogon járna, hanem adójóváírásként. Tehát a családi pótlékot keresethez kötnék.
– A szülõk, a gyermeket eltartók
minimálisan elvárható segítése, ha a
gyermek létminimumához szükséges
(általuk biztosított) jövedelmet nem
terheli elvonás. Ennek egyik lehetséges módja az alanyi jogon járó családi pótlék, amely azonban egyre alacsonyabb reálértékkel bír. Aki ma
Magyarországon a családi pótlék jövedelemhez kötését szorgalmazza,
az a gyermeknevelés – különösen a
több gyermek nevelésének – luxusadóval sújtását indítványozza, a
többgyermekes családok szegénységének most is szégyenletes mértékét
növelné, tovább rontaná a születésszámokat.
– Gyurcsány feleségétõl, Dobrev
Klárától azt hallottuk, hogy az édesanyáknak inkább bölcsõdei férõhelyre van szükségük és munkára, mint
hogy otthon legyenek hosszabb távon a gyermekükkel.

A kisgyermekes, többgyermekes
szülõk a gyermekeik gondozásával,
nevelésével akkor is dolgoznak, a
társadalom javára végeznek munkát,
amikor nincsenek állásban. Természetes, hogy késõbbi elhelyezkedésüket – különösen a gyermekgondozással hosszabb idõn át lekötött szülõk esetében – segíteni indokolt.
Legfontosabb módjai a részmunkaidõs foglalkoztatás és az érintett szülõk meglévõ szakképzettségére, tudására építõ továbbképzés.
Jelenleg csak papíron létezik a
GYES-es GYET-es szülõk képzése,
hiszen a Munkaügyi Központ csak a
heti több mint 20 órát meghaladó
tanfolyamokat támogatja, míg egy
GYES-en lévõ anyuka nem vehet
rész maximum csak egy 20 órás tanfolyamon. Ráadásul a fõállású édesanyáknak (GYET) napközben maximum napi 5 órát lehet oktatási intézményben a gyermeke, így esélye
sincs a továbbképzésre.
Tudományos kutatási adatok
azonban arról tanúskodnak, hogy a
több gyermekes keresõk aktivitási rátája még a gyermektelen és az egyszülõs keresõkét is meghaladja. Ezért
a legfõbb teendõ a családok konkrét
igényeinek rugalmas segítéséhez a
ma már elégtelenné vált megfelelõ
gyermekintézményi – bölcsõdei, óvodai, napközis, családi napközis – és
tömegközlekedési háttér helyreállítása, kiépítése. Ezek nélkül még az
érintett szülõk megfelelõ részmunkaidõs foglalkoztatási lehetõségeinek
biztosítása és képzésük is eredménytelen maradhat. Azonban ezeknek a
feltételeknek a megteremtése nem
megy egyik napról a másikra, így az
sem elvárható, hogy a szülõk tömegesen adják bölcsõdébe a gyermekeiket
és álljanak újra munkába, még ha a
kormány ezt a politikát is szeretné követni, áthárítva ezáltal a központi feladatokat az önkormányzatokra.
– Ön szerint milyen családpolitikára van szükség?
– Én borzasztó rossznak találom
a családtámogatási rendszer gyakori
változtatását. A részmunkaidõs foglalkoztatás hiányát. Fontosnak tartanám, ha az adórendszerünk az eltartottak számát is figyelembe venné és
a médiákban is kiemelt szerepet kaphatna a család.
A döntéshozóktól elvárható lenne, hogy összességében vegyék figyelembe a nemzetközi tapasztalatokat, ne csak egy-egy részt emeljenek
ki belõle. A rövid távú politika helyett a hosszú távú társadalmi célokat tartsák szem elõtt és ahogy kiemelten támogatnák az édesanyák
munkába való visszatérését, ugyan
úgy értékelve legyenek azok az édesanyák is, akiknek a legszebb hivatás
a gyermeknevelés.

Az Ifjúsági Klub születésnapja
armadik születésnapját ünnepelte a Magyar Gergely vezette Ifjúsági
H
Klub. Karaokeversennyel, új csocsóasztallal, aszfaltrajzversennyel,
bográcsolással ünnepelték az eseményt, amelyen részt vett Segesdi János alpolgármester is, aki üdvözlõ beszédében az ifjúsággal való foglalkozás és a
nevelés fontosságát hangsúlyozta.

ÉRDI LAP
ÉTV- ÉRDI VSE Nõi Kézilabda Csapata
2007–2008-as szezon
Tekauer Norbert
Elhatározás, új edzõ, változó
csapat, nehéz kezdés, lelkes
játék, erõs tavasz, ezüstérem,
magasabb osztály, munka,
munka, munka…

A

fenti szavakkal lehet nagyjából
meghatározni a város nõi kézilabda csapatának legutóbbi szezonját.
Elhatározás kellett mind a város,
mind az egyesület részérõl, hogy
napjaink egyik legnépszerûbb és legtöbbek által játszott csapatjátékát
megpróbálja saját berkein belül is
felvirágoztatni. A város megpróbálja
az elsõ lépéseket megtenni, hogy a
sportkoncepciója szerint meghatározott célt – legyen a városnak emblematikusan (el)ismert csapata – elérje. Ezért anyagi hozzájárulásával segíti a Nõi Kézilabda Csapat fejlõdését. Az egyesületnek kellett az elhatározása, hogy felvállalja a nagyobb
terheket, ami egy csapatépítéssel és
csapatfenntartással jár. Jött egy érdi
illetõségû edzõ Kedves László – nem
mellesleg junior vb második és dolgozott jó pár évet az elsõ osztályban,
valamint külföldön is –, aki belevitte
a szaktudását egy újonnan formálódó csapat alapoktól való felépítésébe.
Egy csapat életében a legkisebb
változások sem szoktak egyszerûen
végbemenni. Hát még az ilyen gyö-

keres változásokat hozók, mint
amelyek itt történtek. Ennek megfelelõen a szezon elején nehezen állt
össze a játék, bár már ekkor is voltak bíztató jelek. Ráadásul az õsz
közepe-vége felé egy hatalmas sérüléshullám tette még sokkal nehezebbé a bajnoki mérkõzéseken való
szereplést. Kiesett a játékból a csapat egyik meghatározó játékosa a
Spartacusból érkezett Gálhidi Zsuzsanna és súlyosan megsérült az addig nagyon jó teljesítményt nyújtó
ex-Goldbergeres Dudás Csilla. Az
õszi tabellán negyedik helyen állt az
Érdi-VSE Nõi Kézilabda Csapata
négy pont hátránnyal az elsõ helyezetthez képest. Egy jól sikerült téli
felkészülés után joggal várhatta
mindenki, hogy beérik az elvégzett
munka, de két újabb sérülés ismét
közbe jött. A csapat irányítója Sidó
Krisztina és a beállós Popovics Katalin esett ki a játékból és így már
négy játékos hiánya volt a kezdõcsapatban Kedves Lászlónak. Télen
is formálódott a csapat összetétele.
A tavaszi szezon kezdése elõtti
utolsó pillanatban sikerült megállapodni a sokszoros válogatott Németh Helgával és érkezett egy másik irányító, Szigeti Katalin is a csapathoz. Hosszú tárgyalásokat követõen sikerült a csapat névszponzoraként az ÉTV Kft.-t bevonni a nyugodt háttér megteremtésébe és egy
szintén helyi cég a T-REX Kft. is
beszállt a támogatók közé. Megint
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volt egy új csapat, akik még soha
nem játszottak együtt és az elsõ tavaszi mérkõzésen – melyet a listavezetõ Bugyi csapata ellen vívtak a
lányok – ez meg is látszott. A nagy
várakozás ellenére sima vereséget
szenvedett a csapat. Ez volt az utolsó vereség a szezonban. Két-három
hét alatt megismerték egymást és az
edzõ elvárásait a játékosok és tökéletesen csiszolódtak egymáshoz. A
legnagyobb bajban is szinte el nem
várt lelkesedéssel küzdöttek a lányok egymásért, a csapatért, és Önmagukért. Oroszlánrészt vállalt ebben az idõszakban az addig is jó teljesítményt nyújtó kapus Richter
Bernadett és a csapat gólkirálynõje
Bánóczy Diána. Ebben az idõszakban alapozták meg a tavasz végéig
kitartó veretlenségüket a lányok,
amely a bajnokság második helyezéséhez volt elég és mindössze egy
ponttal maradtak le a gyõztestõl.
A jövõre vonatkozóan leszögezhetjük, hogy a valószínûsíthetõ
NB/I B osztályban való indulás hatalmas feladat elé állítja a csapatot, a
szponzorokat és a csapatvezetést.
De a felsõbb osztályban sem a
„futottak még” kategória a cél, hanem a minél jobb helyezés elérése.
Aminek megvalósításában remélhetõleg az egész város közvéleményének támogatására számíthat ez a
szerethetõ társaság.
Hiszen Minarik Ede óta tudjuk,
hogy: „Kell egy csapat!!!”

(Balról jobbra) Álló sor: Kedves László edzõ, Gálhidi Zsuzsanna, Nagy Viktória, Banczik Julianna, Körösiné
Sidó Krisztina, Lanku Ildikó ÉTV ügyv. ig., T. Mészáros András Érd MJV Polgármestere, Orbán Anikó,
Németh Helga, Végh Zsuzsanna, Tekauer Norbert szakoszt. vez.
Középsõ sor: Kavrán Andrea, Kisgergely Csilla, László Barbara
Elsõ sor: Török Petra, Szigeti Katalin, Richter Bernadett, Dudás Csilla, Bánóczy Diána, Szirtes Rita
Hiányzik a képrõl: Popovics Katalin

Birkózás
Tizenöt éremmel tértek haza Szerbiából, Sárvárról és Szlovákiából fiatal birkózóink
Tar Mihály
Az elmúlt két hétvégén a szerbiai
Zentán, Sárváron és a szlovákiai
Madaron néhány gyerek korcsoportú, valamint három serdülõ és ifi korcsoportú versenyzõnk nemzetközi
megmérettetésen vett részt. Mindhárom versenyen jó néhány külföldi
ország erõsítette a mezõnyt a környezõ országokból. A három helyszínen négy arany, hat ezüst és öt
bronzérem volt az érdi birkózók
eredménye. Váncza Pisti ezúttal is
kitûnõ birkózással Zentán és
Madaron is a dobogó legfelsõ fokára
állhatott, de nem adta alább Berta
Mike sem, aki kezdi bontogatni
oroszlánkörmeit,
Sárváron
és
Madaron utasított mindenkit maga
mögé. Zentán, a serdülõ Magyar

Bajnokunk Bodorkos Dani az ifik
között is bizonyított, a dobogó második fokára állhatott.
Június 7. Zenta
Gyerek korcsoport:
24 kg Váncza István I.
Serdülõk:
58 kg Sárosi János II.
Ifik:
58 kg Cseke Attila III.
85 kg Bodorkos Dániel II.
Június 7. Sárvár
Gyerek korcsoport:
22 kg
Berta Mike I.
26 kg Zsengellér István III.
+41 kg Szondy Gergõ III.
Diák korcsoport: 26 kg Szondy
Bettina II.
Június 14. Madar
Gyerek korcsoport:
22 kg Berta Mike I.

24 kg
26 kg
28 kg
35 kg

Váncza István I.
Varga Dániel II.
Zsengellér István II.
Végh Artúr III.
Végh Richárd II.
Tamás Patrik III.

Felhívás
Az érdi birkózók szeptember 20.-án 35 éves évfordulós találkozót szerveznek,
egész napos programmal
és bállal. Várom minden
volt birkózó jelentkezését
– a szervezés érdekében
július 15-ig – a 20/9419618 telefonszámon.

