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Mint felelõtlen gyermek, nagyon 
szerettem a telet. Példának 
okáért, ha karácsony tájékán, 
a téli szünetben nem esett le 
a hó, nem fagytak be a tavak, 
a vizek, szinte búskomorságba 
estem. Bezzeg, ha nagy hó volt, 
virgonc gyerekekké váltunk, 
mindahányan. Mert lehetett 
szánkázni, korcsolyázni, csúsz
kálni, hógolyózni és hóembert 
építeni! Igaz, mikor nagyobbak 
lettünk, anyánk befogott ben
nünket havat söpreni, lapátolni. 
Kora gyerekkoromat vidéken 
töltve még ezt a fárasztó munkát 
is szerettük.

A fõvárosba költözködésünk 
után a telek is megváltoztak. 
Hiányoztak a csúszkálási, 
szánkázási lehetõségek, csak a 
korcsolyázás maradt. Késõbb, 
fiatalemberré válva, a sízés 
sportját mûveltük, fõként a 
Normafa környékén és olykor 
Ausztriában. A sísport élményei
nek átélésébõl akkoriban szüle
tett versem – ki gondolta volna – 
egy idõ óta a Magyar Síszövetség 
indulója. Európában és szerte a 
világban, ha az emelvény felsõ 
fokán magyar gyõztes áll, akkor 
a Himnusz után (Szabó Miklós 
megzenésítésében) ezt az indu
lót is eljátsszák vagy elszaval
ják. Hajdani szánkóimat, sílé
ceimet rég „megette” a háború, 
és azóta unokáim is felnõttek. 
Mostanában szánkázó déduno
káimmal együtt örülök a télnek.

Mégis, a tél felén túljutva, 
soha ilyen türelmetlenül nem 
vártam a tavaszt, mint most. 
Nem csupán azért várom, mert 
a nagy hidegek és a havazások 
a hosszú gyalogutaktól fogva 

tartanak. Az ország gazdasági 
helyzete és a sok tízezer csa
lád nyomorúságos élete miatt 
is kellene a tavaszi enyheség 
és megújulás. Körülöttünk majd 
minden gázfûtéses családi ház 
kéménye ontja a fekete füstöt. 
Marasztaljam el õket, mert fával, 
szeméttel fûtenek? Nem teszem. 
A gazdasági kényszer viszi rá 
erre õket. Az érdi közgyûlés leg
utóbbi ülésén nyolcvan rászo
ruló érdi családnak 1010 mázsa 
fát szavazott meg támogatás
ként. A gázdrágulással kapcso
latban még fülembe csengenek 
Gyurcsány Ferenc szavai, amint 
Orbán Viktort „igaz beszédre” 
szólítja fel: „Ön úriember, vonja 
vissza, nem lesz gázáremelés!” 
Gyurcsány tehát az Orbánnal 
folytatott vitában tagadta, hogy 
belemenne a gáz árának eme
lésébe. Nos, az elmúlt nyolc 
év alatt hétszer volt gázáreme
lés, most legutóbb égbe szökõ 
alapárat is emeltek, s a nyolc 
év elõtti 5 százalékos áfát 25 
százalékosra növelték 

Velem együtt sokan várják 
a tavaszt, az április 17ét, az 
országgyûlési választások nap
ját. Ezen a napon – én ezt így 
fogom fel – nem a politikai pár
tok és az induló képviselõk vizs
gáznak, hanem a választópolgá
rok. Mi mindannyian. És mi a 
„vizsgatétel”? Hazulról eltávoz
va felkeresni a szavazókörzetün
ket, ott igazolni magunkat, majd 
átvenni a szavazólapot, bemen
ni a fülkébe, golyóstollunkkal 
a megfelelõ kockába berajzolni 

az xet, a lapot borítékba csúsz
tatni, majd a fülkébõl kilépve 
az urnába bedobni a lezárt 
borítékot. Ennyibõl áll a vizs
ga? Ennyibõl. A dolog lényege 
persze az, hogy tudjuk: hová és 
melyik kockába rajzoljuk be az 
„x”et. A demokrácia azt jelenti, 
hogy a többség dönt. A többség 
szava számít. A legtöbb szava
zatot kapott párt alakít majd 
kormányt egyedül, vagy más 
párttal, pártokkal szövetségben. 

De ha nem megyünk el 
választani, akkor máris „lead
tuk szavazatunkat” a nihilre, 
a jövõtlenségre. Pedig jelen
legi helyzetünket tekintve az 
ígéretes jövõre kell szavaznia 
minden magyar, szavazójoggal 
rendelkezõ állampolgárnak. 
Szavazóként szíveskedjék arra 
is figyelni, melyik párt mit ígér. 
Senkit nem akarok választásá
ban befolyásolni, de van olyan 
párt, amelyik igen vonzó prog
ramot ajánl az egyik korosztály 
tagjainak. Mikor a rádióbemon
dó elsorolta a hirdetésként fel
adott reklámszöveget, egyetlen 
mondat szaladt ki a számon: 
„Ezek aztán ragyogó, szép ter
vek, de kérdezem, miért nem 
valósították meg a mai napig, 
hiszen kétszer négy, azaz nyolc 
hosszú évük volt rá!” 

Igen, tûnõdjenek el ezen önök 
is, amikor hasonló reklámszöve
geket hallanak. Tudom, csodák 
nincsenek, csodákat általában 
sem lehet tenni, de ha egy nem
zet az adott választáson egyet
len, azonos akarattal magára 
talál, akkor az összefogásból 
minden lehetségessé válik. 

  Bíró András

Tavaszvárás

Tulajdonképpen állandóan érté
kelünk. Végiggondoljuk, olykor 
ki is mondjuk: jól aludtunke, 
milyen volt az ebéd, hogy telt 
a napunk, milyen a munkahe
lyünk, a lakásunk, a környeze
tünk. Ha olyan kedvünk, hangu
latunk, esetleg ilyesmire nyitott 
társaságunk van, akkor mérleg
re kerülhet akár egy esztendő, 
akár a teljes eddigi életpályánk, 
benne az eredményeinket, vagy 
éppen eredménytelenségeinket 
befolyásoló körülmények, sze
replők, sorsunk alakulásának 
formálói is.

Fontosak ezek az értékelé
sek. Fontosak a környezet, a 
„célközeg” számára, és fontos 
magának az értékelőnek is. 
A közönség, a hallgatóság szá
mára elsősorban azért, hogy 
össze tudja vetni: egyezneke 
az elhangzottak saját érték
ítéletével, vajon hasonlóan 
gondolkozike az értékelővel. 
Nyilvánvalóan ugyanez érdekli 
a mérleg megfogalmazóját is: 
hogy mérlegelésének eredmé
nyei mennyire egyeznek meg a 
környezet vélekedésével.

Értékelés, mégpedig ország
értékelés hangzott el az elmúlt 
héten, amelyet azóta is szám
talan egyéb értékelés követ. 
Akadnak szép számmal, akik 
értették, és vannak, akik nem, 
sőt, olyanok is akadnak, akik 
előre tudták, hogy nem fognak 
egyetérteni az elhangzottakkal, 
bármi is legyen az. Az is lehet, 
hogy a mostani bírálóknak 
eszébe jut egy másik értékelés. 
Igen, az a bizonyos Balaton
parti beszéd. Más mondta, más
kor, más alkalomból, más céllal, 
másképpen – de hát az effajta 
értékelések mindig minősítik az 
értékelőt is, meg a vele rokon
szenvezőket is.

Mindez természetes és ért
hető, a gond jelenleg inkább 
az, hogy a számok – amelyek, 
mint klasszikusoktól tudjuk, 
makacs dolgok – napról napra 
további rohamos romlásról 

tanúskodnak. Ezek az adatok 
támasztják alá az ország hely
zetének mostani értékelését, és 
ezeket az adatokat nem lehet 
így vagy úgy magyarázni, meg
másítani. Egyértelműek. Esett 
már szó ezeken a hasábokon 
is például a népességfogyás, 
a munkanélküliség, a szegé
nyedés megdöbbentően nega
tív rekordjairól, e sorok írása 
közben kapott nyilvánosságot 
egy újabb, a helyzetet minősítő 
adat: rohamosan fogynak a gyó
gyítók Magyarországon. Főleg 
a jövő generáció tagjai men
nek külföldre dolgozni, tavaly 
összesen 1614 orvos és egész
ségügyi dolgozó kért hatósá
gi bizonyítványt az illetékes 
szervektől azért, hogy külföl
dön dolgozhasson. Korábban a 
szomszédos országokból érke
zettek valamelyest javítottak a 
helyzeten, de most már inkább 
az unió más országaiba men
nek, vagy maradnak otthon, 
ugyanis ott is jobban megfi
zetik őket. Elgondolkoztatóak 
a részletek is: 2007ben még 
„csak” 127 egészségügyi szak
dolgozó jelentkezett külföldi 
munkavállalásra, 2008ban 153, 
tavaly pedig már 419en intettek 
búcsút az itteni egészségügy
nek. Mindennek a hatását már 
érezhetjük saját bőrünkön is: 
nemcsak a kórházi várakozólis
tákból, hanem például a betöl
tetlen háziorvosi álláshelyek 
számának növekedéséből is.

Sok számot lehetne még 
sorolni szociális helyzettől köz
biztonságig, oktatáspolitikától 
nyugdíjrendszerig – megannyi 
adalék az ország, vagy akár a 
saját helyzetünk értékeléséhez. 
Mert mi is értékelünk, tulajdon
képpen állandóan. Most is, meg 
majd tavasszal is. Áprilisban. 
Azon a kis papíron. A négyzetbe 
rajzolt xszel.

A szerkesztõ jegyzete

Értékek és értékelések

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában ismét nagyot fordul 
az élet. Nemrég még az építke
zés, költözködés tartotta izga
lomban a tanárokat, tanulókat, 
most viszont új oktatási szemlé
lettel, módszerekkel ismerked
hetnek meg az ide járó diákok 
és nevelõik. Az iskola ugyanis 
csaknem 23 millió forint vissza 
nem térítendõ uniós támogatást 
nyert a TÁMOP 3.1.409/12009
10048 A kompetenciaalapú okta
tás bevezetése Érden, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában címû 
pályázatával, és az új tanulási 
eljárást már a második iskolai 
félévben bevezetik. 

– A mi szakmai sikerünk, 
eredményünk záloga az, 
hogy a gyermekeink mit tud
nak, alkalmaznak helyesen. 
Szeretnénk, ha minden tanu
lónk boldogulna késõbb az 
életben, a munkahelyén. Ez a 
projekt ezt fogja elõsegíteni – 
magyarázta Marosánné dr.Gáti 
Gabriella iskolaigazgató a feb
ruár 4én tartott projektnyi
tó rendezvényen, amelyen az 
iskola pedagógusai mellett az 

önkormányzat képviselõi is 
részt vettek. 

– Egy országos felmérés szerint 
a mai tizenöt évesek ötöde nem 
érti azt a szöveget, amit olvas. 
Nagy mennyiségû tananyag elsa
játításában nagyon jók vagyunk, 
de a tanultak alkalmazásában 
már nem. Ez a program az utób
bira fektet nagy hangsúlyt. Új 
tanulási eljárásokat vezetünk be, 
ilyen például a tömbösített okta
tás, ami lehetõséget biztosít arra, 
hogy a gyerekek két hétre vetítve 
ugyanannyi óraszámban sajátít
sák el az adott tárgyat, csak épp 
nem szûk 4545 percben, így lesz 
idõ és alkalom a különféle játé
kokra, beszélgetésekre, magya
rázatokra. Emellett építünk a 
diákok közös, kreatív munkájára 
is: tavasszal indul egy több mint 
háromhetes projekt, amelynek 
keretében egyrészt Gárdonyi 
Gézával, iskolánk névadójával, 
illetve mûveivel ismerkedünk 
meg, másrészt ekkor rendezzük 
meg a tanulmányi versenyeket, 
és egy iskolai mûvészeti gálára is 
sor kerül majd. Neves vendégek 
részvételével rendhagyó iroda

lomórát tervezünk, a gyerekek 
pedig olyan feladatokat vállalhat
nak, amelyeket otthon, társaik
kal együtt oldhatnak meg – tette 
hozzá mindehhez Marosánné 
dr. Gáti Gabriella, megjegyez
ve: nemcsak a tanulók életében 
jelent majd változást az új tanu
lási eljárás bevezetése, hanem a 
tanáraikéban is. 

– A pályázatban kiemelt sze
rephez jut a tanárok tovább
képzése. Az új tanulási eljárást 
tíz osztályban vezetjük be, de 
mindenhol csak egyegy tan
tárgyban. Az érintett osztályok, 
tárgyak tanárai, tanítói 120 órás 
továbbképzésen vesznek részt. 
A programot több évfolyamon is 
érdemes bevezetni. A Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában az 
elsõ és a harmadik, valamint 
az ötödik és a hetedik osz
tály érintett. Egyegy rövidebb 
továbbképzésre azok a taná
rok is elmehetnek, akik nem 
a kiválasztott tíz osztályban 
tanítanak ugyan, de szeret
nének új tanulásszervezési 
eljárásokat megismerni. Így 
összesen tizenhat tanárunk 
megy továbbképzésre a máso
dik iskolai félévben – mondta 
az igazgató, hozzátéve: ez a 
lehetõség azért is nagyon fon
tos, mert a pedagógustovább
képzés központi költségvetési 
támogatása megszûnt. 

A program lehetõséget teremt 
arra, hogy az érintett tanárok 
választhassanak a kompeten
ciaalapú oktatást elõsegítõ, diá
koknak szóló kiadványokból, 
segédanyagokból. A tanulóknak 
persze nem kell lecserélniük 
a tankönyveiket – továbbra is 
ezekbõl dolgoznak majd, csak 
épp kiegészítõ anyagokat is 
kapnak hozzá, természetesen 
ingyen. 

A projekt végigviteléhez szak
tanácsadók és mentorok segít
ségét is igénybe veszi az iskola 
– ez egyébként elõírás. 

Farkas Csilla, az önkormány
zat stratégiai irodájának mun
katársa, aki projektmenedzser
ként vesz részt a munkában, a 
rendezvényen azt hangsúlyozta: 
a munkaerõpiac visszajelzése 
szerint az iskolából kilépõk fel
készültségével gondok vannak, 

Cél a képességfejlesztés és a felnövekvõ nemzedék sikeres helytállása 

Az épület után  
az oktatás is megújul
Mozgalmas évük van a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
diákjainak: nemrég még az építkezés tartotta izgalom-
ban a tanulókat és a pedagógusokat, a második iskolai 
félévtõl pedig új tanulási eljárásokkal ismerkedhetnek 
meg az ide járók, egy sikeres uniós pályázat ered-
ményeként. Ez nemcsak a diákok, hanem tanáraik 
életében is változást hoz.

az országszerte végzett iskolai 
vizsgálatokból pedig látható: 
matematikai és szövegértési 
képességük sem minden eset
ben megfelelõ – mindez a köz
oktatás fejlesztését sürgette. 

– A pályázat alapvetõ célja, 
hogy olyan képességeket fej
lesszen, amelyek hozzásegí
tik a felnövekvõ nemzedéket 
ahhoz, hogy sikeresen helytáll
jon, és alkalmazkodni tudjon 
a munkaerõpiac követelményei
hez, egyúttal megalapozza az 
egész életen át tartó tanulást. 
A legfõbb kívánalom pedig az, 
hogy a kompetenciaalapú okta
tás elterjedjen a hazai közokta
tásban, és mindez együttesen 
hozzájáruljon a foglalkoztatási 
helyzet javulásához – hang
súlyozta a projektmenedzser, 
megjegyezve: az együtt nevelés, 
a szegregációmentesség szintén 
kiemelt célként szerepel. 

T. Mészáros András polgár
mester a rendezvényen köszö
netet mondott a pályázat kiíró
jának, hogy nemcsak az iskola 
külsõ megújulására, hanem a 
belsõre is gondolt. 

– Köszönöm továbbá mind
azoknak, akik a pályázatot 
úgy írták meg, hogy sikeres 
lehessen, és köszönet ille
ti a pedagógusközösséget is, 
amely e projektet végrehajtja. 
Reméljük, az itt megszerzett 
képességekkel a gyerekek úgy 
meg tudnak erõsödni, hogy 
az életben nem lesz elõttük 
olyan akadály, amelyet ne tud
nának leküzdeni – mondta T. 
Mészáros András.

 Ádám Katalin

Marosánné dr. Gáti Gabriella az új tanulási eljárásokról beszélt a pedagó-
gusoknak a projektindító értekezleten
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Tájékoztató

Az igazolással történõ szavazásról
A 2010. április 11ei országgyûlési képviselõválasztáson lehetõség 

van igazolással történõ szavazásra.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakhelyétõl távol kíván 

szavazni, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda (HVI) 
vezetõjétõl kizárólag az elsõ fordulót megelõzõen kérhet igazolást. 
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb 2010. 
április 9én 16.00 óráig a polgármesteri hivatal népességnyilvántar
tó csoportjánál (okmányiroda, 2030 Érd, Budai u. 8.), ajánlott levél
ben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. április 6áig megérkezzen 
a választási irodához.

A választópolgár az igazolást MINDKÉT FORDULÓRA ugyan
azon a nyomtatványon kapja meg. Az igazolás iránti kérelem
nyomtatvány letölthetõ a honlapról (www.erd.hu). 

Igazolás telefaxon és emailben NEM KÉRHETÕ!
Az a választópolgár, aki igazolást kapott, 2010. április 8án 16.00 

óráig kérheti a lakcíme szerinti névjegyzékre történõ visszavételét, 
az igazolás egyidejû leadásával. A választópolgár ezt egy alkalom
mal teheti meg.

Az igazolással csak azon a településen lehet szavazni, amelyet 
az igazoláson feltüntettek, és csak az igazolással szavazásra kijelölt 
szavazókörben. 

A választópolgár a választást megelõzõen azon a településen, ahol 
a választás napján tartózkodik, a helyi választási iroda vezetõjénél 
kérheti felvételét az erre kijelölt szavazókör névjegyzékébe az iga
zolás leadásával. A szavazás napján az erre kijelölt szavazatszámlá
ló bizottság veszi fel a névjegyzékbe a választópolgárt.

Külképviseleti szavazás
A 2010. évi országgyűlési képviselő-
választások során lehetőség nyílik arra, 
hogy a szavazás idején külföldön tartóz-
kodók a Magyar Köztársaság nagykövet-
ségén vagy főkonzulátusán szavazza-
nak. A külképviseleti névjegyzékbe való 
felvétel a választópolgár lakcíme szerinti 
jegyzőnél kérhető. A külképviseleti név-
jegyzékbe történő felvétel személyesen 
vagy teljes bizonyító erejű magánokirat-
ba foglalt meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott útján, illetve ajánlott 
levélben kérhető, amelynek legkésőbb 
2010. március 19-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a választópolgár lakcíme 
szerinti jegyzőhöz. 
  Kérelemnyomtatvány igényelhető a 
jegyzőtől, vagy letölthető az internetről 
(www.valasztas.hu; www.erd.hu ).
  A választás első fordulójára külföldön 
2010. április 4-én (az amerikai konti-
nensen 2010. április 3-án), a második 
fordulóra a hazai választás napján, azaz 
április 25-én (az amerikai kontinensen 
2010. április 24-én) kerül sor. 
 Választási Iroda


