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ÉRDI LAP
Gulácson táboroztak az érdi gyerekek

VI. évfolyam 14. szám • 2008. július 17.

Köszönet a családért
Kardosné Gyurkó Katalin
Július 11-e a népesedés világnapja, ehhez kapcsolódóan a Nagycsaládosok Országos Egyesülete VII. alkalommal rendezett családkongresszust, „Köszönet a családért” mottóval.

S

zámos kiváló szakértõ elõadását
hallhattuk és merenghettünk el a
társadalmunk, családunk helyzetén.
Valóban mit is köszönhet az egyén a
családnak?
Napjainkban megtapasztalható
egy fejlõdési paradoxon, miszerint
bár az életkörülményeink folyamatosan javulnak, az emberek mégsem
érzik jól magukat. Megdöbbentõ,
hogy a férfiak idõ elõtti (65 év) halálozása ugyanannyi, mint 1930-ban,
derül ki a SOTE Magatartástudományi intézet kutatásaiból.
Evolúciós fejlõdésünk során kisebb törzsekben éltünk, ebbõl következõen a mai kor embere sem képes
100–150 embernél többet „befogadni” (jól ismerni, szeretni, gyûlölni,
adni a közösség véleményére).
A mostani lakókörnyezetünk
maximálisan evolúció ellenes. Lásd
lakótelepek, tömegek a nagyvárosokban, felgyorsult életritmus. Korábban a szorosabb közösséget pótolta a generációs együttélés, a család. Napjainkban már ezek is eltûntek, ezért az egyén nem találja azt a
100–150 fõs bázist, akihez igazán
tartozna és mégis több százan vannak körülötte. A média (a globális
tõke) érdeke, hogy ilyenek legyünk: ne kötõdjünk senkihez,
semmihez, véleményünket, szokásainkat a reklámok, a filmek határozzák meg. A fentiek következtében sokan a televíziók sorozataiban
leltek rá a „családjukra”, azonosulnak a szereplõkkel és befolyásolha-

tóak. Azok az értékek váltak fontossá számukra, amit az adott szereplõ képvisel.
Az életkilátásaink a leírtak alapján elég siralmasnak tûnnek. Stressztûrõ képességünk csökken. Egyre ismertebbek a következõ betegségek:
a szorongás, a depresszió, a krónikus
stressz, mely közvetlenül nem okoz
halált, de számos daganatos megbetegedés a lelki okokra vezethetõ vissza. Nem érezzük jól magunkat és
nem tudjuk miért.
A válasz egyszerû: egyedül a
családban találhatjuk meg azt az intimitást, ami a környezetünkbõl, a társadalomból hiányzik. A jó család
szeretetre épül, és az értékei hitelesek. A szülõk erõsek, együtt elbírják
a terheket is, küzdenek a házasságukért és a családjukért. Az anya és a
gyermek korai kötõdése alapozza
meg az egyén késõbbi stressztûrõ képességét. Azok a gyerekek akik családban (apa, anya, testvérek, nagyszülõk) nõnek fel, sokkal inkább képesek közösségben gondolkodni,
együttmûködni, alkalmazkodni a
másikhoz, ép és egészséges, elégedett emberré válni, mint azok a gyerekek, akik „szövevényes” családi
kapcsolatokban nõnek fel. Azoknak
a férfiaknak, akik házasságban élnek
(nem élettársi kapcsolatban!) kétszer
nagyobb az esélyük 65 év felett élni,
mint azoknak, akik nem élnek házasságban.
Csodabogárnak tûnhetnek azok
az emberek, akik hisznek a család, a
házasság intézményében, de napjainkban, amikor annyiféle hobbit,
szórakozást, életstílust tolerálunk,
talán a családot is tudjuk. Az ép és
egészséges családnak ugyanolyan
joga van létezni, mint bármi másnak.
Legyen ez a mi hobbink, kedvtelésünk. Anyagi javak helyett, hadd legyünk büszkék férjünkre, feleségünkre, gyermekeinkre!

É

rd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. június 21-tõl június 28-ig tábort szervezett és finanszírozott T. Mészáros András polgármesteri jutalomkeretének egy részének felhasználásával (mint ismeretes, a jutalomkeret további részébõl
az újból beindított fogorvosi ügyeletet finanszírozták) az érdi hátrányos
helyzetû általános iskolásoknak a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gulácson.
Nyolc iskolából (Kõrösi, Batthyány, Hunyadi Mátyás, Gárdonyi,
Bolyai, Teleki, Móra és Széchenyi),
három kísérõ tanárral – Tatár
Tivadarné, Faragóné Szappanos Ilona és Riebelné Matécz Mária – 39
gyermek nyaralhatott az országnak
ebben a különleges szegletében.
A helyi polgármester, Vass Albert, és az iskola igazgatója, Mutka
Jánosné fogadta a csoportot. A programok szervezésében – kirándulások, kézmûves foglalkozások, sportversenyek lövészet – tõlük és az iskola többi pedagógusától kaptunk
segítséget. A hét minden napjára jutott különleges látnivaló. Jártunk
Tarpán, ahol a református templomot
és egy ló vontatta szárazmalmot nézhettünk meg. Tivadarban a szabad
strandon csak sétáltunk, hiszen a Tisza nagyon magas volt. A szatmári
körúton Túristvándiban a vízimalmot, Nagyarban a Petõfi-fát , Szatmárcsekén pedig Kölcsey Ferenc
emlékmûvét és az egyedi és különleges kopjafás temetõt látogattuk meg.
Nyíregyházán a múzeumfalu és a
vadaspark adott igazi élményt a gyerekeknek. Vásárosnaményban a Szilva fürdõ habjaiban hûsítettük magunkat.
Bõséges étkezésünkrõl a helyi
szakács nénik tájjellegû ételekkel
gondoskodtak.
A gyerekek új barátokkal és élményekben gazdagon jöttek haza.
RIEBELNÉ MATÉCZ MÁRIA

BEIRATKOZÁS ESTI GIMNÁZIUMBA
MUSTRA – FELHÍVÁS

A 2008/2009-ES TANÉVRE
Jelentkezni lehet a Budakalász Gimnázium Érdi Tagiskolájába, érettségit adó képzésre, a 2008/2009-es tanévre,
az Erzsébet utca 24-32. szám alatt (Bolyai Ált. Iskola)
a következõ idõpontokban:
2008. augusztus 6-án, és 13-án 16 és 19 óra között
valamint augusztus 25-tõl minden nap
(péntek kivételével)
délután 16 és 18 óra között.
Érdeklõdés Fábián Gyulánál helyben, vagy
a 30-222-4628-as telefonon.
Kérem, hozza magával összes bizonyítványát (szakiskola
esetén az osztályzási bizonyítványt is), mert az évfolyamba
sorolás ezek alapján történik,
valamint személyi igazolványát!
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Szepes Gyula Mûvelõdési Központ érdi fiatal alkotók jelentkezését várja, akik hivatásból vagy hobbiból festenek, rajzolnak, fotóznak és alkotásaikkal szívesen résztvennének, bemutatkoznának egy közös kiállításon. A jelentkezés feltételei: 17-30 éves kor,
maximum két – lehetõség szerint keretezett – festmény, grafika, fotó, illetve kizárólag falra kihelyezhetõ alkotás. A mûvek beadásának ideje: szeptember 1-jén és 2-án (hétfõ, kedd) 8-18 óráig a
mûvelõdési központban Lukács Orsolyánál.
A beérkezett alkotásokat szakmai zsûri értékeli és az általuk javasolt munkákból a Parkvárosi Közösségi Ház kiállítótermében rendezünk kiállítást. Megnyitó: szeptember 24. szerda 18 óra.
A kiállítás október 22-ig, hétköznap 10-18 óráig tekinthetõ meg.
Kérjük, hogy akit érdekel feltétlenül jelezze részvételi szándékát
az orsi@szepesmk.hu e-mail címen július 30-ig.
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Közlemény

2007/2008. tanév végén megkezdõdött a Gárdonyi Géza Általános Iskola átépítése, és ehhez kapcsolódóan
egy új tanuszoda építése. A nyári szünetben az iskola diákjai a parkvárosi
Napközis táborba jelentkezhettek a többi iskola diákjaival együtt, s részt vehetnek a tábor változatos programjaiban.
A tanév – jegyzõi engedélyre –
2008. szeptember 15-én kezdõdik ebben az iskolában.
A tanév rendjérõl augusztusban dönt
az iskola vezetõsége a kivitelezési terv
függvényében. Errõl a szülõket és a diákokat a 2008/2009. tanév megkezdése
elõtt tájékoztatjuk.

Felhívás táborozásra
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ augusztusban tábort
szervez gyerekek, fiatalok részére, melyre várjuk még a jelentkezõket.
Augusztus 11-15- ig, hétfõtõl péntekig

BEJÁRÓS NAPKÖZIS TÁBOR
naponta 8-16 óráig, 7-16 éves korosztályú gyerekeknek.
Délelõttönként kirándulások,
szabadtéri programok
Hétfõ: Martonvásár,
a Beethoven Múzeum, az Óvodamúzeum
megtekintése, séta, játék a kastélyparkban.
Kedd: Strandolás a Thermál fürdõben
Szerda: Túra a tárnoki tónál
Csütörtök: A százhalombattai Régészeti Park megtekintése.
Péntek: Látogatás Ófaluba, a minarethez
Délutánonként játszóház, kézmûves-foglalkozások, aszfaltrajz, vetélkedõk.
Vezeti: Kiss Gyöngyi
Napijegy: 2000 Ft. Részvételi díj: 7500 Ft/5 nap, mely tartalmazza a napi
egyszeri étkezés (ebéd) árát, útiköltséget, felügyeletet.
A Thermál fürdõ és a belépõk külön fizetendõk. Kérjük az elõzetes jelentkezést a 365-490 -es telefonszámon (101 mellék), augusztus 5-ig.

