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Helyi Szövetség a Családokért konferencia a Parlamentben

Családbarát díjat kapott

az érdi önkormányzat

Az érdi delegáció T. Mészáros
András polgármester és Segesdi
János alpolgármester vezetésével már jóval a kezdés előtt megérkezett a díjátadásra.
Mielőtt kezdetét vette a konferencia és a ceremónia, járva
az impozáns termeket, folyosókat, addig magukba szívhatták a
csodás Országház friss légkörét,
amelyet az új kormány „lehelt”
a patinás falak közé. Egy családbarát kormány! A padsorokban
csupa nagycsaládos vagy értük
cselekvő ember ült, főleg anyák,
akik viszont a családon kívül az
országért tettek, tesznek nagyon
sokat – dacolnak a súlyos
demográfiai helyzettel… Éppen
a súlyos helyzet miatt tart a
NOE kiemelkedően fontosnak
minden olyan programot, intézkedést, szándékot, ami a családok biztonságérzetét növeli
annak érdekében, hogy merjenek gyermeket vállalni.
A Családbarát Önkormányzat
díjat 2006. július 11-én, a
Népesedés Világnapján adták
ki első ízben. Idén Érd kapta
meg az elismerést Farmos,
Hódmezővásárhely és a II.
kerület önkormányzata mellett.
A Helyi Szövetség a családokért konferencia azonban nem
a díjátadással, hanem Jakab
Istvánnak, a Magyar Köztársaság
Országgyûlésének alelnökének
köszöntő szavaival kezdődött.
A következő hangzott el:

A szerzô felvételei

A parlament Fõrendház
nevû terme ünneplõkkel,
valamint a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete
(NOE) Helyi Szövetség
a Családokért konferencia résztvevõivel telt meg
július 14-én: ekkor kapta
meg Érd a Családbarát
Önkormányzat díjat.

T. Mészáros András: Köszönjük ezt a díjat, amely nemcsak elismerés, de mérce is, és amelynek a jövõben meg
kell felelnünk.
volt, ezért cél az új kormánytól
a család megerősítése, mert az
állam a gyermekben befektetést lát. Hans Kaiser, a Konrad
Adenauer Alapítvány magyarországi irodájának vezetője, volt
miniszter – a konferencia társszervezője – a családpolitikáról
tartott beszédet. Egyebek mellett elmondta:
– Minden olyan társadalomnak, amely szem előtt tartja a
jövőt, szüksége van erős családokra. Az állam számára jó
befektetés a támogatásuk, mert
nélkülük nincs állam. Az erős,
ép családok megteremtik azt
az alapot, amire támaszkodva
a társadalom támogatni tudja
azon tagjait, akik mások segítésére szorulnak. Névadónk,
Konrad Adenauer szavai ma

Jakab István: A nagycsaládok jelentik a nemzet megtartó erejét, a jövõt!
– Egy igazi nagycsaládba
érkeztem, ahol az önök munkája nélkülözhetetlen abban, hogy
a magyar kormány kiteljesítse
elképzeléseiket. Önök jelentik a
nemzet megtartó erejét, a jövőt!
Csak együtt, közösen sikerülhet
programunkat megvalósítani,
hogy ne legyen a gyermekvállalás teher, hanem nemzeterősítő
„vállalkozás”. A nemzet érdeke,
hogy a kormány önöket segítse,
ebben mindannyian elkötelezettek vagyunk!
A Nemzeti
Erőforrás
Minisztérium szónokai egyben megállapodtak: az elmúlt
nyolcév családpolitikája lesújtó

is időszerûek: „Amit a szülők
gyermekeiknek továbbadnak, és
amit a család védett légkörében
megélnek, az teszi az embert
valóban boldoggá.” Ezért is
kötelessége a nevét viselő, az
egész világon mûködő alapítványnak ezeket a gondolatokat ápolni és üzenetét átadni.
Ezt tesszük itt Magyarországon
is, amikor együttmûködünk
a Nagycsaládosok Országos
Egyesületével a család intézményének megóvása és erősítése
érdekében.
A NOE elnöke,
Székely
Hajnalka is köszöntötte a megjelenteket és a díjazott önkor-

mányzatok vezetőit, kiemelve,
hogy első alkalommal kötik
össze a konferenciát a díjátadással, hogy a „jó példák követésre találjanak”. Nos, Érd egy jó
példa, ez derült ki a Családbarát
Önkormányzat díj átadásán.
Városunk többek között azzal
érdemelte ki a díjat, hogy tavaly
60 bölcsődei, 150 óvodai, 220
iskolai férőhellyel bővültek a
gyermek elhelyezési lehetőségek, beindult a babaprogram,
játszóterek épültek, szépültek, jó az együttmûködésük a
civilszervezetekkel, köztük az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesületével.
T. Mészáros András polgármester vette át a díjat ezekkel a
szavakkal:
– Városunkat ezzel különös
megtiszteltetés érte. Egy‑egy
önkormányzat szinte minden
intézkedése összefügg a családokkal, amelyekre oda kell figyelni. Meggyőződésem, hogy minden településnek családbarátnak
kell lennie! Rendkívül szerteágazó az a kapcsolat, amivel nap
mint nap találkozunk a családok
életminőségének javításáért. Mi
egyfajta tervszerûséggel, folyamatos odafigyeléssel próbáljuk
követni sorsukat. Érd talán az
ország legfiatalabb, fiatalosabb
városa, harmincöt év az átlagéletkor. Évente mintegy ezerháromszáz új betelepülő lakónk
van, tavaly hétszáz gyermek
született nálunk. 1990-ben még
csak negyven, most hatvanöt
ezer a lakosok száma. Döntően
kertes családi házban élnek az
emberek, ami szintén meghatározza a tennivalónkat. Ahol
sok a fiatal, sok a gyerek is, ahol
sok gyerek van, sok intézményre, játszótérre és komoly egészségügyi háttérre van szükség.
Bővültek, szépültek tanintézményeink. Intézményfejlesztésre
tavaly három milliárd forintot
költöttünk, a legbüszkébbek
a Gárdonyi iskolára és a tan
uszodára vagyunk. Siker az is,
hogy a női kézilabdacsapatunk
feljutott az élvonalba, és ennek
nyomán csaknem kétszáz gyermek kezdett el kézilabdázni.
Azon fáradozunk, hogy a családok szerepe felértékelődjön
városunkban. Köszönjük ezt a
díjat, amely nemcsak elismerés,

de mérce is, aminek a jövőben
meg kell felelnünk. Minden
évben át kell ugrani ezt a lécet,
ami mostantól kezdve kötelező
lesz.
Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE főtitkára, az ÁgaBoga Nagycsaládosok Érdi
Egyesületének vezetője zárszóként azt mondta: ha szem előtt
akarjuk tartani a jövőt, akkor
családbaráttá kell tennünk az
egész társadalmat. Minél hamarabb el kell kezdeni a jövő építését, és ez Érden már jó úton
halad.
Temesi László
A telefon nagy találmány.
Tárcsázunk vagy nyomkodjuk
készülékünkön a gombokat és
egyszerre csak a túloldalon – a
vezetékes telefonoknál van ez
így –, felveszi a kagylót az a személy, akit hívtunk. Évtizedekig
így volt ez. Azonban mintha a
XXI. század technikai vívmányai
(hasznos találmányai), ellenünk
fordultak volna. Aki manapság
telefonál, tapasztalhatja, nem
is olyan egyszerû valakivel telefonon beszélni. Nemcsak Bell,
hanem Puskás Tivadar is foroghat sírjában, szellemhangon
mondván: „Mi nem szétválasztani, hanem összekapcsolni,
összehozni szerettük volna az
embereket!”
Ezzel az emberbaráti, hasznos elképzeléssel és gyakorlattal
szemben egyre inkább terjedőben van a távolságtartó géphangú
módszer és eljárás. Bárki próbát
tehet itt, városunkban is. Hívja
csak bármelyik közintézményt,
nevezetesen a Polgármesteri
Hivatalt, a Központi Orvosi
Rendelőintézetet és a kerületieket, a Csuka Zoltán Városi
Könyvtárat, a Szepes Gyula
Mûvelődési Központot vagy a
fővárosban bármelyik minisztériumot és fontos közintézményt,
bizonyosan géphang köszönti
vagy üdvözli.
Meg kell hagyni, ez a géphang
kellemes, szabatosan beszélő,
udvarias és pontos. Elmondja és
sorolja azokat a dolgokat, amikre mi egyáltalán nem vagyunk
kíváncsiak, nem vagyunk rászorulva. A géphang – lehetőleg
kedves, női hang – amúgy még
jobban tetszene, ha a hölgyet
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A szerkesztõ jegyzete

Hurrá, nyaralunk!
Ez egy nevezetes film címe
volt. A produkció csaknem
ötven éve készült, felvonult
benne a szocialista realizmus
szinte valamennyi kelléke,
és bár megfelelő betekintést
nyújtott a szovjet rendszer
kulisszái mögé, a középkorú,
vagy annál idősebb mozilátogatók emlékezetébe mégsem
filmtörténeti értékei okán
véste be magát. Más volt eredetileg a címe, mégpedig ez:
Dobro pozsalovaty, ili posztoronnyim vhod voszprescson,
azaz:
Üdvözlünk titeket, avagy idegeneknek tilos a bemenet. Így
már kicsit közelebb kerültünk
a dolog lényegéhez, hiszen
miféle üdvözlés az, amikor
rögtön közöljük azt is, hogy
ide ugyan nem jöttök be? Ez
bizony olyan nyaralás, olyan
üdülési forma volt, amelyben
minden szigorú szabályok
szerint, minden parancsra történik. A kijelölt elvtárs majd
megmondja, hogy érezd jól
magad. Kultúrelőadás van
csasztuskákkal (Ki tudja ma
már, mi volt a csasztuska?), és
a vezetőség stopperrel méri a
programok megfelelő időben
történő teljesítését. Manapság
nehéz komoly arccal tudomásul venni, hogy például a
napirendben nem a „fürdés”
szó szerepel, hanem „vízben
eltöltendő szabadidős elfoglaltság”, de hát akkoriban számos olyan fogalommal, olyan
elvárással lehetett találkozni,
amelyeken nem hogy nevetni
nem volt szabad, hanem lelkesen teljesíteni kellett.
Hogy mindennek mi köze
van 2010. Magyarországának
nyaralásaihoz? Nos, csupán
annyi, hogy manapság is vannak elvárások, parancsok,
„trendi” nyári elfoglaltságok,
amelyeknek sokan minden
erővel igyekeznek eleget tenni.
Persze nem úttörő- és KISZ
táborok fogadják be a fiatalo-

kat, nem is vállalati üdülők a
felnőtteket, ahol esetleg az esti
bor mellett az éppen ottlévő
főemberrel lehet jövőt építeni
– nem, egészen másról van
szó. Belső, kimondatlan parancsokról, amelyeknek engedve aztán el lehet mondani:
voltunk Spanyolba, Olaszba,
Törökbe, hát ti? Aki „csak” a
nagyszülőknél, a hétvégi telken, esetleg a kertes házában
tölti év közben el nem végezhető munkákkal a nyarat, az
bizonyos körökben szinte már
nem is számít embernek.
Természetesen abban nincs
semmi kivetni való, hogy ha
valakinek elegendő pénze van
nyaralásra, akkor igyekszik
a nyári időszakot akár költségesebb módon is eltölteni.
A gond akkor van, ha mindez
kényszerből történik. Azért,
mert a kolléga vagy a szomszéd
már volt ott tavaly, és nehogy
már azt higgyék, hogy nekünk
nem telik. Hogy a gyereknek
szeptemberben ne mondják az
óvodában, vagy az iskolában:
téged nem vittek sehova…
Márpedig az arányok errefelé tolódtak el. Az olcsóbb,
a kevesebbe kerülő nyaralási módozatok   felé,   amely
ek  természetesen
nem
törvényszerûen értéktelenek.
Ismét kezdenek például divatba jönni a rokonok, ismerősök közötti „gyerekcserék”:
két hétig nálatok, két hétig
nálunk. Szaporodnak a vidéki, falusi fogadóhelyek is.
Az olyan helyek, ahova nem
azért megyünk, hogy hencegjünk vele, és nem is elsősorban azért, mert olcsó, hanem
azért, mert ott tényleg jól
érezzük magunkat.
Ez a lényeg, mert akkor
tényleg nyaralunk.

Géphangok

még nem vontuk le közösen.
Aztán: ha a tanulságot levonjuk, akkor ehhez hozzá kell adni
valami pluszt! Ez pedig ennek
az elembertelenedő helyzetnek
a megakadályozására vonatkoznék.
Szakemberek szerint szükség
van a géphang-szûrőre. Ezek a
központok éppen a felesleges
betelefonálókkal szemben védekeznek. Ilyen vagyok magam
is. Én csak azt szerettem volna
megtudni, hogy „X” orvos ma
délután rendel e? Ha nem, mely
napokon kereshetem? Nos, a
szakember szerint ez felesleges!
Nézzem ki az újságból, tudakozódjak az interneten, sétaképpen menjek el személyesen
megtudni, amit akarok. Tehát:
ne telefonáljak. Nem is beszélve a rám pazarolt költségekről.
Bizony, sokba kerül egy ilyen
géphang micsoda! Csak nem
képzelem, hogy az Örömódát
majd ingyen eljátsszák nekem,
mert telefonon érdeklődve akarom megtudni, hogy ekkor, meg
akkor ki rendel. Vagy, hogy a
nevezett előadó holnap bent tartózkodik‑e a hivatalában vagy
netán vidékre utazik?
Fogalmam sincs, hogy a géphangok „megszüntetése” lehetséges‑e, hogyan és mikor? De
hát én is emberből vagyok és
nem csak kritizálásra, hanem
vigasztalásra is születtem. Ezért
írásom végén megnyugtatok
mindenkit: ha a mentőket, a
tûzoltókat vagy a rendőrséget, a
polgárőrséget hívják, akkor mindig élő, emberi hang jelentkezik
a drót másik végén.

Bíró András

látnám is, ennek ellenére terjedelmes, számomra közömbös
szöveggel áraszt el. Ennek a szövegnek a legvégén van az idegeket pattanásig feszítő, a vérnyomást magasra szökkentő lesújtó
tartalma, amely gondolom sokak
számára ismert: „Ha tudja a melléket, tárcsázza, ha nem, akkor
várjon a kezelő jelentkezésére.”
Az ám!  A „kezelő” az a személy,
aki a géphangrendszer létesítése
előtt személyesen, saját hangján szólt vissza imígyen: „Igen,
kérem, kapcsolom!” Tessék, kérném tudomásul venni, azok az
idők elmúltak! Mert a technika
emberbarátnak álcázza magát
e témában is. A kezelőre várakozni kell? Ne múljék az idő
hiába. Hangszalagról bejátssza
hát nekünk a központ akár az
Európai Unió himnuszává avatott Örömódát, vagy valamelyik
világhírû opera áriáját, a garantáltan klasszis énekmûvész előadásában. És mi szokott történni
az áriák után? Mivel a kezelő csak
nem akart jelentkezni – nyilván
dolgozott, másokat eligazítva – a
kapcsolat egyoldalúan megszakad. A vasidegzetûek ilyenkor
újra tárcsáznak. A többiek nem.
Pedig a szerencsétlen betelefonáló csupán egyetlen kérdésére várt volna választ, de ugye
a géphang képtelen a válaszra,
az csupán „mondja a magáét”,
ameddig oda nem ér, hogy „várjon a kezelő jelentkezésére.” Itt
vége is szakadhatna az írásomnak is. Csakhogy itt nem szabad
abbahagyni, mert a tanulságot

