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Elõadások az életmódról és a világról

Vitalitás a klubban

Kiderült, hogy a szándékos fél-
revezetésnek, adathamisításnak 
komoly sora alakult ki már az 
évtizedek során. A tudományos 
közleménynek csak ellenőrzés 
után szabad bekerülnie a szak-
mai újságba, de mi van akkor, ha 
a területnek nincs is olyan igazi 
szakértője, aki szűkös idejébe 
be tudná illeszteni a cikk alapos 
vizsgálatát, és nem kiadná egy 
hozzá kevésbé értő beosztott-
jának? Ha egy írás feleslegesen 
tele van tűzdelve érthetetlen és 
értelmetlen idegen szavakkal, 
az már arra utalhat, hogy áltu-
dományról van szó, mert az 
írás a tudományosságnak csak a 
látszatát őrzi meg. Az átlagolva-
só kellő tudás híján nem tudja 
megítélni, hiteles-e az írás. Ám 
ha nem tudják megismételni a 
leírt kísérleteket, akkor erősen 
hamisításgyanús az eset. De mi 
történik akkor, ha azért nem 
kerülhet be a folyóiratba egy 
megállapítás, felfedezés, mert 
igazi felhördülés kíséri a szer-
ző megállapítását? Pedig ebből 
születnek a korszakalkotó, heu-
risztikus megállapítások – gon-

doljunk az anyák megmentő-
jére, Semmelweis Ignácra. Egy 
biztos: nehéz dolgunk van a 
mai, sokszor csekély valóságtar-
talmú reklámokkal megspékelt 
világunkban, hiszen tudnunk 
kell, mit fogadjunk el igazként, 
mit humbugnak, és mit hazug-
ság-gyanúsnak. 

A téma annyira érdekes volt, 
annyira megmozgatta a klubtag-
ságot, hogy volt, aki segítséget 
kért: miként lehetne elképzelni 
a végtelent. Nem biztos, hogy 
emberi agyunkkal ezt nekünk 
meg kellene álmodnunk. Az 
előadó elmondta: a fizika csak 
a megismételhető kísérletekkel, 
jelenségekkel foglalkozik, egye-
diekkel nem. Az a tény, hogy 
éjszaka az égbolt sötét, arra utal 
– mondja -, hogy a világegyetem 
nem végtelen. 

A Makai József vezetette klub 
már egy évtizede vár minden 
érdeklődőt klubtagságtól füg-
getlenül hétfőnként 17 órakor 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban, amelynek műsor-
füzete tartalmazza az éppen 
aktuális témát.� Bodrog�Beáta

Legyen akár szigorúan tudományos, akár ezoterikus, 
ha belefér az „életmód” témakörébe, akkor jöhet a 
Vitalitás klubba. Így kerülhetett a repertoárba leg-
utóbb dr. Makai Mihály, a BME Nukleáris Technikai 
Intézete egyetemi tanára tudományos botrányokról 
szóló érdekes elõadása. 

Makai József, a klub vezetõje

A Vitalitás Klub  
februári programja

Február 2.: Érzelmi felszabadítási technika
Elõadó: Tóth Katalin
Február 9.: A radiesztéziáról közérthetõen 
Elõadó: Makai József
Február 16.: Az elektronikus média gyerekekre gyakorolt hatása
Elõadó: Pál Bottyán pszichológus
Február 23.: Nótaest. Elõadó: Makai József
 
A klub minden hétfõn 17 órai kezdettel tartja összejöveteleit a Szepes Gyula  
Mûvelõdési Központban.

mûvelõdés
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Közhasznú szövetkezet a gyermekek színvonalas felügyeletére

Lakáskulcs helyett esti napközi

A fővárosban dolgozó szülők 
egy részének nagy gondot jelent, 
hogy nem ér időben gyerme-
kéért a lakóhely szerinti iskolába, 
ezért már a beíratásnál sem érdi, 
hanem budapesti intézményt 
választ, közel a munkahelyéhez. 
Jómagam is ezzel a problémá-
val néztem szembe, mikor a fiam 
iskolás lett; ekkor fogalmazódott 
meg bennem egy napközi utáni 
játszóház, foglalkoztató ötlete – 
mesélte Vadász Judit, a Suli-zsúr 
Közhasznú Szociális Szövetkezet 
elnöke, aki többedmagával egy 
évig dolgozott azon, hogy minél 
színvonalasabb, ám megfizethető 
szolgáltatást tudjanak nyújtani az 
esti gyermekfelügyeletet igénylő 
szülőknek. A munkába az érdi 
iskolák is bekapcsolódtak, hiszen 
az intézmények érdeke is, hogy 
minél több gyereket a helyi isko-
lákba írassanak – hiába születik 
egyre több gyermek a városban és 
nő a családos ideköltözők száma, 
az érdi iskolákban még mindig 
van bőven férőhely. 

– Két iskolában végeztünk 
igényfelmérést a szülők és a diá-
kok körében. A Kőrösi Csoma és 
a Gárdonyi iskolából a kiosztott 
kérdőívek 70 százaléka kitöltve 
érkezett vissza, és a válaszadók 
mindössze 12 százaléka válaszol-
ta azt, hogy nem élne ilyen lehe-
tőséggel. Ez persze nem jelen-
ti azt, hogy minden érdeklődő 
valóban el is hozza majd a gyer-
mekét, azt viszont igen, hogy egy 

ilyen szolgáltatásra nagy igény 
van – fejti ki Judit, hozzátéve: 
az iskolás gyermekeknek termé-
szetesen nemcsak egy játszóház 
kínálatát nyújtják majd – bár a 
közös játék, a mozgás is fon-
tos része a foglakozásoknak –, 
hanem szakköröket, korrepetáló-
csoportokat is indítanak, korosz-
tályok szerint. 

– Kétfajta szolgáltatást vehet-
nek igénybe a gyerekek, illetve 
szüleik. Egyrészt délután négy 
órától este nyolcig várjuk azokat 
az iskolásokat, akik felügyele-
te otthon nem megoldott. Őket 
buszjárat szállítja majd a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolába 
– itt tartjuk majd foglalkozásain-
kat. Elsőként a Széchenyi, Teleki, 
Gárdonyi, Kőrösi Csoma iskolák 
diákjaira számítunk, az utaztatást 
is ezen iskolák érintésével szer-
veztük. A gyerekek négy órától 
ötig közös játékban vesznek majd 
részt – ennek eszközeit mobil 
játékokkal biztosítjuk –, rossz 
idő esetén az iskolában, jó idő-
ben pedig az udvaron. Öt órától 
különféle klubokban, szakkörö-
kön, vagy igény szerint korrepe-
táláson vehetnek részt a gyerekek 
– kézművesség, informatika, iro-
dalom és színjátszás, szövegértés-
fejlesztés, matematika szerepel a 
palettán. Este hattól fél nyolcig 
közösen filmet nézünk. Egy-egy 
ilyen, négyórás alkalom díja 1200 
forint – napijeggyel, vagy nyolcal-
kalmas bérlettel 9500 forintért. Ide 

nem kötelező mindennap jönni, 
és nem kell a le nem járt alkalma-
kért is fizetni. Természetesen van 
olyan gyerek is, aki csak szakkö-
rön, korrepetáláson venne részt, 
és önállóan is el tud jönni az isko-
lába. Nekik egy-egy szakköri jegy 
ötszáz forintba kerül – avatott be a 
részletekbe az elnök, hangsúlyoz-
va: a szakkörökön minden érdi 
iskola diákja részt vehet. A foglal-
kozásokat pedagógusok tartják. 

– Nem profitorientált szer-
vezet vagyunk. Egy pályázaton 
csaknem húszmillió forintot 
nyertünk szociális szövetkeze-
tünk létrehozására, így számí-
tásaink szerint az árbevétel 30 
százaléka származik majd a bér-
letek, napi- és szakköri jegyek 
eladásából. Természetesen 
befogadónknak, a Kőrösi Csoma 
iskolának bérleti díjat fizetünk, 
és a pedagógusaink fizetését is 
állnunk kell, ahogy a játékesz-
közök, valamint a gyermekek 
szállítását végző buszjárat költ-
ségét is – részletezte Vadász 
Judit, hozzátéve: köszönettel 
tartozik a Volánnak a kedvező 
árképzésért, illetve T. Mészáros 
András polgármesternek és 
Segesdi János alpolgármester-
nek, ugyanis segítségükkel az 
önkormányzat támogatást vál-
lal a gyermekek szállításában. 
És természetesen az iskoláknak 
is, különösen a Kőrösi igazgató-
jának, aki mindvégig segítette a 
munkájukat.

– A pályázat elbírálásánál előnyt 
élvezett az a pályázó, aki egyben 
munkalehetőséget is teremt a 
munkanélkülieknek. Mi ennek 
a feltételnek is megfeleltünk: a 
nálunk foglalkoztatott négy peda-
gógus közül hárman korábban 
elveszítették az állásukat. Nem 
vagyunk ugyan nagy cég, amely 
munkanélküliek tömegét tudja 
foglalkoztatni, mégis nagyon 
jó kapcsolatot alakítottunk ki a 
helyi munkaügyi központtal, és 
több jelentkező is van, aki rajtuk 
keresztül megkeresett minket. 
Reméljük, idővel bővülni tudunk, 
és Érd összes iskolájába elju-
tunk, kezdetben azonban napi 
10-15 látogatóval számolunk. A 
foglalkozás sportos-játékos első 
órájába akár ötven gyereket is 
be tudunk vonni, a szakkörökön 
pedig még több diák részt vehet – 
mondta Vadász Judit, hozzátéve: 
bár a napközi utáni napközire az 
igényfelmérés szerint leginkább 
az alsó tagozatban van érdeklő-
dés, gondolnak a nagyobbakra 
is. Péntekenként karaokeestet 
tartanak a felsősöknek, amelyre 
minden iskolából várják a gye-
rekeket, és családi kalandpark 
megvalósítását is tervezik. 

– Felvettük a kapcsolatot a 
nevelési tanácsadóval is; mun-
katársuk hetente egyszer eljön 
majd a foglalkozásokra, beszél-
getni a gyerekekkel, és a szü-
lők is tanácsot kérhetnek tőle 
– mondta az elnök, aki részben 
az iskolákon keresztül, részben 
nyílt napjaikon szeretné meg-
ismertetni szolgáltatásaikat a 
szülőkkel. 

– Február végi ingyenes nyílt 
napjainkra mindenkit szeretettel 
várunk. Programjaink közt sze-
repelnek ügyességi és közösségi 
játékok, kézműves foglalkozás, 
informatikai klub és filmvetítés is 
– invitált Vadász Judit, aki bízik 
benne, hogy minden gyermek 
világához megtalálják a kulcsot, 
ez pedig a játék lehet. 

– A jó játékhoz jó játéksze-
rek és jó játszótársak kellenek. 
Ebben szeretnénk partnerek 
lenni.� Ádám�Katalin

Országosan is egyedülálló kezdeményezésbe fogott néhány érdi szülõ, pedagó-
gus: közhasznú szövetkezetet hoztak létre az iskolás korú gyerekek napközi utáni 
mindennapos felügyeletére. A játékkal, mozgással, szakkörökkel, vagy igény sze-
rint korrepetálással tarkított délutáni-esti foglalkozások február végén indulnak a 
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

A gyerekek közös játékon és klubfoglalkozásokon vehetnek részt
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Vadász Judit, a Suli-zsúr Közhasznú 
Szociális Szövetkezet elnöke


