A természet világa

Az alpolgármester naplójából…

Ünnepeltünk
któber 23-át ünnepeltük. Hazánk
nagy forradalmát ünnepeltük, a
forradalmat, amely megrengette Európát. 1956-ban bebizonyítottuk,
hogy a kis Magyarországon élõ magyarok nemet tudnak és mernek mondani elnyomóiknak, és fegyvert fognak, ha más lehetõségük nincs igazuk
védelmére. Orbán Viktor szavait idézem, ma az egész világ tudja és elismeri, hogy a magyarok forradalmával és szabadságharcával az egész
világ lett jobb.
Ma, 2012 õszén ennek a dicsõ
múltnak árnyékában élünk, és jól tudjuk, a rendszerváltás nem hozta meg a
várva várt dicsõséges jövõt. 2004 óta
ugyan uniós tagállam vagyunk, eredményeink alapján azonban csupán sereghajtók. Mára hazánk a múltbéli
rossz kormánydöntések és a világválság következményeként az EU által
megszabott adósságállomány határt
túllépte. Mondják, ez a FIDESZ kormány rossz gazdasági döntéseinek is
köszönhetõ, mindemellett számszerûen bebizonyosodott, hogy a személyi jövedelemadó bevétel meghaladja
minden eddigi kormány bevételét. A
világgazdasági válság okozta deficitet
azonban megnövekedett bevételeink
nem képesek fedezni.
Az EU alapvetõ gazdasági érdeke
az, hogy Magyarország a maga erejébõl csökkentse a deficitet. Egyértelmû, hogy a legszegényebb tagállamok
csak igazságtalanul nagy áldozatok
árán képesek megoldani a deficit
csökkentését, elsõsorban a szegénység elmélyítésével. Az EU nem törõdik azzal, hogy hazánkban a mély szegénységben élõk száma nõ, az õ érdekük az, hogy Európa kilábaljon a válságból, bármilyen árat fizetnek is a
hátrányos helyzetûek.
Sokan mondják, kár volt belépnünk, de az éremnek két oldala van.
Nem feledhetjük, hogy uniós támogatásokkal mekkora fejlõdést értünk el!
Saját erõbõl nem tudtuk volna megvalósítani a magyar kapitalista gazdaság
alapjait, az úthálózat és a vasút fejlesztését, a közmûfejlesztéseket, és
még sorolhatnám… Ezt az Európai
Uniónak „köszönhetjük”, ám õk is sokat „köszönhetnek” Magyarországnak. Magyarország belépésével elérhetõvé vált a törzstagok számára Közép-Kelet Európa. Ami pedig a gazdasági világválságot illeti, ahhoz Magyarországnak volt a legkisebb köze.
A bankvilág felügyelete kicsúszott a
gazdasági nagyhatalmak kezébõl, és
ennek következménye lett a válság.
Mire számíthatunk? Arra, hogy
kormányunk elég erõs ahhoz, hogy a
legkisebb áldozatok árán érje el a követelmények teljesítését. Arra, hogy
kormányunk elég erõs ahhoz, hogy elérje, a tervezett bankunió – amelyet az
EU a jövõbeni válság elkerülésének
céljából kíván létrehozni – a magyarság számára is elõnyös és méltányos
legyen. Ismét Orbán Viktor szavait
idézem, a szocializmus és 2008-ban
a nyugati világgazdaság is azért
rendült meg, mert egyik sem az
igazság útján járt. …A magyar kormány elfogadja az európai együttmûködés mindenkire érvényes szabályait, de azt nem, hogy valamilyen kifinomult módszerrel idege-
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nek kormányozzák a magyarokat.
… Az európai kultúrnemzetek közös erkölcsi mércéjét Magyarország
elfogadja, a kettõs mércét viszont
nem.
Ezekre a szavakra nem lehet nemet mondani. Magyarországnak lehet
sikere az EU-ban, ha kormányunk bólogat, ám ennek mi, magyar állampolgárok fizetjük majd meg az árát. Persze nem a gazdagok, hanem a szegények, akik sajnos ma többségben vannak.
Kétségtelen, minden kormány követ el hibákat, de egy kormány sikerét
az eredmények fémjelzik. Tény, hogy
2010 óta a tisztességes munka, az
adózás, a rend védelme, és az ügyeskedõk, az adózást elkerülõk felelõsségre vonása elõtérbe került. Ezek az
intézkedések azonban nélkülözhetetlenek, ha az államháztartást rendbe
akarjuk hozni. Ami a korrupciót illeti,
ez ellen a törvényi alap megvan, de –
ismerjük be – a korrupció letörése
csak közös összefogással valósítható
meg. Alapvetõen a polgárok erkölcsi
erejének megerõsödése kell hozzá.
Nincs olyan törvénykezés, nincs
olyan kormány, amely enélkül eredményt tudna elérni ezen a téren.
Tudjuk, tapasztaljuk, hogy sokan
nem értenek egyet kormányunk intézkedéseivel. Sok a szegény sorsú magyar ember, még nem sikerült letörni
a munkanélküliséget. Nem beszélhetünk általános ingyenes gyógyításról,
különleges igényeket kielégítõ ingyenes oktatásról, de ez sok, nálunk sokkal gazdagabb államban sem valósul
meg. Kormányunk eddigi intézkedései mindemellett azt igazolják, hogy
ma minden magyar állampolgár számára elérhetõ a tisztességes és becsületes élet, és az ehhez szükséges nevelés és oktatás.
Nincs okunk a csüggedésre. 1956
forradalmárai nem törõdtek bele a kilátástalanságba, és ahogyan azt miniszterelnökünk mondta, ha csak feleannyi hitünk lesz, mint nekik volt,
akkor hegyeket tudunk megmozgatni. Kormányunk sikerét vagy sikertelenségét pedig 2014 tavaszán az
elért eredmények fogják igazolni.
Ha hegyeket akarunk mozgatni,
akkor nem a szónoklatok, hanem az
eredmények alapján fogunk ítélkezni
a szavazatunkkal, mert … nem elég
akarni: de tenni, tenni kell! Jövõnket – tudni kell!
TÓTH TAMÁS
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Gergyéné Raj Klára gyümölcsfákat, virágokat,
szõlõ és dísznövényeket ad el jelenleg Érden,
egy vállalkozó alkalmazottjaként. Egy olyan ember, aki ízig-vérig szereti a természetet, értik
egymást. A fák zúgását, a virágok susogását, a
szõlõlevelek zörgését, a cserjék pletykáit úgy
fogja, mintha embertársaival beszélgetne. Nincs
szebb, jobb dolog, mint egy tapasztalt, jó szakembertõl vásárolni, meghallgatni az ültetés,
metszés régi, jól bevált mesterfogásait, új ötleteket, a természetbarát kertészkedés alapelveit
megismerni tõle, majd alkalmazni.
– Honnan ez a sok ismeret?
– Elsõsorban szüleimtõl, nagymamámtól és az iskolából. Édesapám, édesanyám és nagymamám mindig dolgoztak, kapáltak, gyomláltak, permeteztek, metszettek, így bele nevelõdtem a föld, a növények, a természet világába. A
szorgos munkával kialakított kert mindenekelõtt türelmet
és szeretetteljes gondoskodást igényel, ezt tanultam és láttam szüleimtõl. A talajnak javításához sok idõ kell, különösen az istállótrágya használatának az értékét az elsõ év
eredménye vagy kudarca alapján nem lehet helyesen megítélni. Csak a szakszerû és több éven keresztül folytatott
trágyázásnak van igazán szembetûnõ talajjavító hatása. Nagyon fontos az is hogy, ne ássuk „agyon” a kertet, már ükapáink is tudták, hogy a giliszták a kertben a talaj javításában a legjobb segítõtársak. Ahol kevés a giliszta például,
ha a kávézaccot kertje földjére szórja, beássa, egy idõ után
megjelennek a kertészsegédek, vagyis a giliszták. Vannak
nagyon jó minõségû mûtrágyák, de fontos, hogy ne csak
nitrogén mûtrágyát használjanak, hanem káliumot és foszfort is tartalmazzon õsszel a mûtrágya. A növények nagyon
meghálálják az ápolást, gondozást. Édesapám mondta mindig, gyümölcsöt a hegyre, zöldséget a völgybe. Célszerû a
gyümölcsfákat, a szõlõt a domboldalakra vagy a dombtetõre ültetni. Nekünk õszibarackfáink voltak és szõlõ, tehát
volt hol tapasztalatot gyûjtenem.
– Ön érdi születésû?
– Igen, én érdi vagyok, itt születtem, ez a szülõföldem.
Hartáról költöztek ide a szüleim, pontosabban édesapámat
szülõföldjérõl kiköltöztették, mert az õ faluja a határmódosítások folytán Csehszlovákiához került, a mostani Szlovákiához, így kitelepítették, és Hartán egy sváb család házába kellett költözzenek, mert onnan meg svábokat telepítettek ki. Édesanyám meg félig sváb családból származik,
szóval talán az a zûrzavaros világ is szerepet játszott abban,
hogy a szüleim megszerették a természetet, mert sok dologban csalódtak. Édesapám sohasem feledte el szülõfaluját, de sohasem szeretett beszélni a vele történtekrõl, és
édesanyám sem. A gyümölcsfákról, szõlõrõl, a kerti munkálatokról, ezekrõl nagyon szívesen beszéltek, megmutattak mindent. Engem érdekelt is, nagyon szerettem a friss
levegõn a természetben lenni. Akkor még másként nézett
ki Érd-Parkváros, sok õszibarack, szõlõ, meggy, cseresznyefa volt, az emberek ismerték egymást, beszélgettek
egymással és segítették egymást. Büszkék voltak kertjeikre, gyümölcsösükre, rengeteg munkájuk volt, általában az
volt a gond, hogy nagyon is sok volt a munka. Sokszor voltunk testvéreimmel a kertben, mindig azt akartuk csinálni,
amit édesapám, ha ásott, mi is ásni akartunk. Mikor iskoláskorúak lettünk, már nagy hasznát vették szüleink a segítségünknek a kertben.
– Hol járt iskolába?
– Érden a volt 8. számú Általános Iskolába jártam, a
mostani Teleki Sámuel Általános Iskolába, nagyon jól
éreztem magamat, sok szép emlékem van. Az iskolánkban
a II. Rákóczi Ferenc Úttörõcsapat nagyszerû szabadidõs
programot szervezett, közösségi szellemet teremtett, ebben
nagy szerepet játszott az osztályfõnök személyisége is. Egy
osztály alkotta a rajt, az osztályfõnök volt a rajvezetõ, a rajon belül több õrs mûködött, foglalkoztak velünk, nem
csellengtünk csak úgy az utcán. Ez volt, aztán Budapesten
tanultam tovább a Dísznövénykertészeti Szakmunkáskép-

zõben, ami három éves volt. Az iskola befejezése után dolgozni mentem Sasad Kiskertészeti Áruházba, közben estin
leérettségiztem. Jött a szerelem, a házasság, és férjemet sikerült Érdre csábítanom. Két évig közös háztartásban éltünk a szüleimmel, és 1991-tõl a szülõk segítségével építettünk egy családi házat Érden, és most is ott élünk.
– Érdet szereti és ismeri?
– Azt hiszem elmondható rólam, hogy igen, szerintem
szép tájon fekszik, csak egy kicsit több gondozást igényelne. Férjemet is meggyõztem, hogy õ költözzön hozzám
Érdre, sõt, bár õ mechanikai mûszaki végzettségû, de anynyira megszerette a kertet, a fákat, a növényeket, a természetet, hogy elvégzett egy tanfolyamot és jelenleg kertépítõ vállalkozóként dolgozik. Érden a levegõ jó, bár már nem
annyira, mint régen, de még mindig sok fa és zöld övezet
található, saját kertjébõl ehet gyümölcsöt, aki nem rest a
szabad levegõn földet ásni, metszeni, naponta megcsodálni, amint fejlõdik kezének munkája során gyümölcsfája.
Szeretem Érdet és a családom is jól érzi magát itt, ahol a
természet közelsége, madarak csicsergése, a fák õszi leveleinek színei, a természet világa befogad bennünket.
– A családját is a természet szeretetére nevelte, akárcsak Önt szülei?
– Igen, ez így igaz. Sõt még az érdieket is próbáltam
egy idõszakban közelebb vinni a természet világához, kertbarát klubot vezettem, ahol elõadások hangzottak el és tanácsok az éppen aktuális kerti munkálatokhoz, mindez a
Közösségi Házban zajlott. A gyermekeimet, Pétert és
Krisztinát is egyértelmûen a természet szeretetére neveltem, a Teleki Sámuel Általános Iskola tanárai sok esetben
visszaigazolták, hogy a jó irányba terelem gyermekeimet.
Most Budapesten tanulnak, és nagyon bízom benne, hogy
amit szüleimnek sikerült számomra megtanítaniuk, megszeretetniük, nekem is sikerült velük elfogadtatni, hogy a
természetnél nincsen csodálatosabb és igazabb, õszintébb
világ.
Úgy gondolom, Gergyéné Raj Klára egy kiteljesedett
élet szépséges emlékeit õrzi, derûs figyelemmel és a munkához edzõdöttek hûségével. Az élete színes, mozgalmas
most is, benne van abban annyi jó emlék, hogy akár kölcsönözni is tudna a szükségben szenvedõknek, de azért a lassan emlékké melegedõ sikerek mellett, azokra az arcokra
emlékszik a legszívesebben, melyek még ma is belehajolnak
nyugodtabb óráiba. A természet világába szülei vezették
be, ezt sohasem feledi, aztán gyermekeit látja maga elõtt,
mikor férjével talán éppen egy lepottyanó sárga õszi levélrõl meséltek nekik, ami lábuk elõtt hevert.
FEKETEGYARMATI SÁNDOR

„What about my rights?” – Emberi jogi konferencia
z Ága-Boga Egyesület jóvoltából
részt vehettünk egy, az Emberi Jogokról szóló nemzetközi konferenciasorozaton, melynek elsõ helyszíne
Magyarországon volt, azon belül Balatonalmádiban.
Magyarokon kívül, lengyel és
szlovák fiatalok vettek részt a programsorozaton, így az elsõ nap az ismerkedésrõl szólt. Másnap reggel
Százhalombattára utaztunk, ahol meghallgattuk az Emberi jogokról szóló
elõadást, több neves elõadó - rendõrök, politikusok, városvezetõk, jogászok - tolmácsolásában. A konferencia után lazításképpen közösségkovácsoló programok következtek, melyeknek keretében többek között
eveztünk, a Dunai Flottilla jóvoltából,
és ellátogattunk a tabajdi Mezítlábas
Parkba.
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A harmadik és a negyedik nap kamatoztathattuk elõzõ nap szerzett tudásunkat, mert jogokkal kapcsolatos
feladatokat oldottunk meg, vegyes
csapatokban. Meglepõ volt milyen jó
csapatmunka van a három nemzetiség
között. Délutánonként kirándulásokon
vehettünk részt, így jártunk a balatonfûzfõi kalandparkban, és a Tihanyi-

apátságban. Esténként rongyos bállal,
jelmezbállal, gitáros éneklõs esttel
múlattuk az idõt.
Az utolsó napon ellátogattunk
még a Balatonalmádiban lévõ kilátóhoz, és utána mindenki indult haza.
A konferencia következezõ állomása 2012. október 27-31-én, Szlovákiában lesz.

