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Megemlékeztünk Trianonról

Egy pofon az anyáknak

VII. évfolyam 12. szám • 2009. június 18.

Június 22-én kerülhet újra a
parlament elé a gyesrõl szóló
jogszabály tervezete, és az
MSZP-SZDSZ koalíció várhatóan változatlan formában
szavazza majd meg. Vagyis
az államfõ múlt heti lépése
csupán gesztus marad a családok felé, a törvény az eredeti idõpontban hatályba léphet. Elõször 2012. áprilisában
esnek ki gyermekek a gyes
rendszerébõl, ha az addig
felálló új parlament nem változtatja meg a jogszabályt.

M

Június 4-én, immár hagyományosan a Kutyavári úton lévõ országzászlónál emlékeztek meg az érdiek
Trianon gyászáról. Az évek során egyre többen, de sajnos még így sem elegen látogatnak ki erre a szomorú
megemlékezésre, mely elválaszthatatlan kell hogy legyen emlékezetünktõl

Balogh Zoltán lelkész, országgyûlési képviselõ volt
az ünnepi szónok

Az érdi polgárok nevében T. Mészáros András
polgármester emlékezett a gyásznapról

Beharangozó
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zen a hétvégén (június 20.-21.)
kerül megrendezésre második alkalommal, a tavaly debütáló Elsõ
Fesztivál, számos nagy múltú, neves
zenekar mellett hazai tehetségek
részvételével. A teljesség igénye nélkül: PASO (Pannonia Allstars Ska
Orchestra), Quimby, 30Y, Suhancos,
Ex , Garázsmenet.
A Fesztiválhoz nem csak koncertek, hanem egyéb kiegészítõ programok is kapcsolódnak. Többek között
lesz, mászó- valamint graffity-fal.
A tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva a szervezõk és a városvezetés úgy döntött, hogy az idén sem
hagyják minõségi zenei kultúrprogram nélkül az érdi zenebarátokat.
Már csak pár napot kell, hogy aludjunk, hogy megnyissa kapuit az ercsi
úti focipálya, ahol kivételesen nem a
focidrukkerek skandálnak majd rigmusra, mindinkább a fesztiválozók
ritmusra.
Szombati napon a hazai Ex
együttes nyitja meg koncertsorozatot
fél négykor. A szervezõk az elsõ napon fõleg az idõsebb korosztályra
gondoltak, hiszen világzenei produkcióval lép fel majd a nagyszínpadon
a Ghymes (19 órai kezdettel), és
ugyanott szüleink egyik kedvencének számító Korál (21 órakor) veszi
használatba a mikrofont. A második
napon inkább a fiatalabb korosztály
találja meg az ízléséhez közelebb álló stílust például a Quimby és a 30Y
személyében, akiknek dalait már jól
ismerhetjük a nem oly régen második születésnapját ünneplõ, „zenei
rendszerváltáson” átment országos

rádiócsatornáról. A fellépõk új lemezeik dalaival is készülnek, amelyekkel nem is oly rég sikert arattak a
várpalotai Pannnónia Fesztiválon, de
elhozzák a klasszikus slágereiket is,
amik kihagyhatatlanok a színes repertoárjukból.
Akik a felesleges energiáikat a
koncerteken kívül mással is szeretnék levezetni, netán csak egy kicsit is
szeretnének kreatívak lenni, azoknak
több lehetõségük is akad az esemény
területén. Lesz itt mobiltelefon hajító
verseny, billiárd-, rex-, és csocsózási
lehetõség, újdonságként mászófal.
Egyszóval a szervezõk igyekeznek a
koncerteken kívüli idõben is szórakoztató tevékenységekkel mulattatni
a kilátogató közönséget. Idén elõször
bonyolítják le az „Elsõ Batta-Érd Túrát”, ahol minden részt vevõ, aki teljesíti a két város közötti 5 kilométeres távot, a nevezési díj (500 Ft.) fejében kap ajándékba egy fesztiválbelépõt és egy pólót.
A helyszínen kiváló parkolási lehetõségek várják az autóval érkezõket, amit a helyi rendõrség és polgárõrség biztosít. A jegyárak más fesztiválokhoz viszonyítva is barátságosak. A kétnapos belépõ elõvételben
„csak” 2.500 Ft., a helyszínen vásárolva ugyanez 3.000Ft, míg az egynapos ticket elõvételben 1.500, a
helyszínen 1.850 Ft.
Már csak reméljük, hogy az égiek is áldásukat adják erre a két napra, így minden adott lehet, egy, a tavalyinál is sikeresebb és látogatottabb Elsõ Fesztiválhoz.
FAZEKAS TIBOR – TATÁR PÉTER

int ismeretes a köztársasági elnök a múlt héten visszaküldte
az Országgyûlésnek az elfogadott
jogszabályt, mert nem ért egyet a
gyermekgondozási segély háromról
két évre való rövidítésével. Levelében az elnök úgy fogalmazott, meg
kell adni az anyáknak a választás lehetõségét, nem korlátozással, hanem
ösztönzéssel kell elérni, hogy visszatérjenek a munka világába.
A Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) üdvözli, hogy Sólyom László visszaküldte az országgyûlésnek a családtámogatásról szóló törvényt – mondta Kardosné
Gyurkó Katalin, a szervezet elnökségi tagja, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Szervezetének elnöke sajtótájékoztatóján. A NOE szerint gyermekgondozási segély idõtartama
azért nem csökkenthetõ, mert nem
állnak rendelkezésre azok a feltételek
– több munkahely, bölcsõde, óvoda
–, amelyek ezt lehetõvé tennék.
Kardosné Gyurkó Katalin kiemelte: az anya munkavállalásának
alapvetõ feltétele, hogy a gyereket
biztonságosan elhelyezhesse, de
rendkívül alacsony az óvodák és bölcsõdék száma. Fõleg azoknak a
nagyvárosoknak a környékén van hiány, ahol munkalehetõség adódna.
Budapesten például 120 százalékos

az intézmények kihasználtsága, és
ugyanannyi gyereket utasítanak el,
mint amennyit felvesznek. A kormány részérõl pedig nem látják azt a
törekvést, hogyan fognak új intézmények, vagy akár családi napközik létesülni az elkövetkezendõ két évben.
Arra a kérdésre, hogy elegendõnek tartják-e, hogy a kormány 2012ig uniós forrásokból 15-16 ezer férõhellyel akarja bõvíteni a férõhelyek
számát, Székely Hajnalka elnökségi
tag azt mondta: legalább 50 ezer
helyre lenne szükség és már most kéne látni az építési terveket. Kardosné
Gyurkó Katalin szerint a szülõi munkavállalás másik alapfeltétele az elérhetõ munkahely. Szintén hiányoznak
a törvénybõl azok a támogatások, lehetõségek, amelyek ösztönöznék például a részmunkaidõben történõ
munkavégzést.
Emellett vannak olyan alig piacképes csoportok – elmaradottabb régiókban élõ alacsony végzettségûek
– akiknek státuszt is jelentett az,
hogy a gyesre jogosultak voltak. Ha
nekik nem lesz lehetõségük arra,
hogy munkába álljanak, akkor a
gyermekszegénység is mélyül és
egyre több segélyért fognak sorban
állni, mert nem tudnak másból megélni – mondta. Kardosné Gyurkó Katalin szerint minden anya maga döntse el azt, hogy szeretne-e munkába
állni, vagy három éves koráig a gyerek mellett maradna. Úgy gondolja:
az anyák valószínûleg a munkát választanák, ha biztonságosan el tudnák
helyezni a gyereket.
Azt is mondta: számításaik szerint
a családokat nettó 30 ezer forintos
veszteség érné a törvény bevezetése
esetén. Az intézkedéseknek pedig demográfiai hatásai is lehetnek. A másik probléma az, hogy a jogszabályt a
gazdasági válságra hivatkozva szeretnék bevezetni, de a törvénynek csak
két év múlva várható hatása.
(A www.hetivalasz.hu nyomán)

Pedagógusok köszöntése
A

z iskolákban június elején kicsik
és nagyok megállnak egy pillanatra, hogy tanáraikat köszöntsék és
egy-egy szál virággal, egy kedves
mosollyal, rövidke mûsorral emlékezzenek meg a pedagógusokról.
Ezen a napon köszönjük meg áldozatos munkájukat Érd valamennyi
diákja, szülõje és lakója nevében.
Hálásak vagyunk, hogy nap, mint
nap, féltõ okos szóval, ha kellett segítõ szigorral bõvítették gyermekeink ismereteit, nyesegették vadhajtásaikat, adtak nekik biztos tudást és
tartást az életben.
Kevés az olyan ember, aki ne
gondolna vissza tisztelettel pályáját
elindító nevelõjére, példaként tisztelt
pedagógusára, ne lenne büszke kibocsátó iskolájára, és ne érezné ma is
úgy, hogy bár évek és évtizedek teltek el, de szíve még mindig ahhoz az
egykori nagycsaládhoz húzza.
A pedagógusok most is, mint
mindig, a változó, nehéz és bonyolult gazdasági körülmények között a
magyar nyelv, a tudomány, a közmûvelõdés területén, áldozatkész
munkával teljesítik feladataikat és
hozzájárulnak a felnövekvõ nemzedék szemléletformálásához, mert a
tudás mindig potenciális tõke az emberek kezében.
Napjainkban, amikor a kultúra, a
tudás minden egyes apró darabjáért
meg kell küzdenünk, amikor a tanulás már nem számít általános életcélnak a fiatalok körében, különösen
nagy tisztelet illeti meg a pedagógus
társadalmat. Meggyõzõdésem, hogy
napról-napra változó munkájuk

eredményeként, ma már sokkal komolyabb, vagy inkább a korábbiaknál egészen más jellegû eredmények
születnek. Az írás, az olvasás, a számolás megtanítása szinte részfeladattá vált, hiszen a társadalom az iskolák vállára helyezte a legnagyobb,
legnehezebb feladatokat, amit csak
képzelni lehet: a szocializációt, a társadalmi szerepvállalás elsajátíttatását, és nem utolsósorban az egyre
gyakoribb devianciák kezelését. Társadalmunk anomáliái, megoldatlan
problémái mind-mind ott tornyosulnak pedagógusaink elõtt.
A mai viszonyok, a nemzet szellemi, gazdasági és morális válsága
minden eddiginél nagyobb erõfeszítést követel a pedagógusoktól. Mégis szép, felemelõ ez a munka, mert
azzá teszi a cél, azzá formálják a
mindennapok sikerei és az egyre
szaporodó élmények. Gyermeket nevelni, embert faragni csak kevesek
tudnak és ezen kevesek, a meggyõzõdésem szerint, a legjobb tudásuk
szerint végzik a dolgukat.
Önök, tisztelt pedagógusok, a nehéz körülmények ellenére sem veszítették még el a hitüket annak ellenére, hogy a fentrõl diktált intézkedések, a folyamatos átszervezések nehezítik az iskolák és a pedagógusok
életét. Külön is szeretnék köszönetet
mondani ezért, mert ilyen körülmények között is helyt állnak.
Az elmúlt idõszakban az iskolába
érkezõ gyerekek igényei, és szükségletei is gyökeresen megváltoztak.
Önöknek sokszor anyjuk helyett
édesanyjuknak, család helyett csa-

ládjuknak kellett lenniük. Vannak
Önök között olyanok, akik már több
évtizede végzik ezt a munkát, akik
méltán és büszkén viselhetik a
„nemzet napszámosa” címet. Külön
tisztelettel köszöntöm most õket,
mint ahogy köszöntöm azokat is,
akik nyugdíjas pedagógusként vannak közöttünk.
A pedagógus lét nem csupán
munkát jelent, hanem szellemiséget
és egész életre szóló elhivatottságot.
Az örök értékek továbbadása a következõ generációknak, a legszebb
vállalások egyike, amit ember tehet.
A pedagógusok a múltunkat, a jelenünket és legfõképpen a jövõnket
tartják kezükben.
Biztos vagyok abban, hogy a
számtalan gond és probléma ellenére
az érdi pedagógusok az idei tanévben is, tudásban több, emberségében
erõsebb, problémákkal pedig kevesebb diákot bocsátanak útra. Amikor
majd meglátják a gyermekek szemében a felcsillanó, talán szóban nem,
de a mosollyal, a mozdulattal, tartással kifejezett köszönetet, nyugodtan
mondhatják, nehéz volt, küzdelmes
volt, elfáradtunk, de érdemes volt.
Bízom abban, hogy eljön még az a
kor, amelyben az Önök valódi megbecsültsége, a nálunknál fejlettebb
társadalmú országokhoz hasonlóan,
a megfelelõ helyére kerül.
A közelgõ nyári szünetre jó pihenést, feltöltõdést, a következõ tanévre pedig szakmai munkájukhoz sok
sikert kívánunk minden érdi pedagógusnak!
HORVÁTH PÁL

