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Önfegyelem, amelynek rokon 
változata, szinonimája az önura‑
lom, vagyis az a képességünk, 
hogy uralkodni tudunk érzel‑
meink, cselekedeteink felett. 
Lényegében ez az emberi jellem 
egyik meghatározó vonása. Nagy 
szüksége is van minden ember‑
nek az önfegyelemre. Léte nincs 
korhoz, idõhöz kötve: végigvo‑
nul az ember életén, születéstõl 
a halálig.. 

A pszichológusok szerint az 
ember szocializálásának kezde‑
tén, a családban, az óvodában 
egyrészt a hasonló korúak, más‑
részt a felnõttek társaságában 
kezd kifejlõdni az emberpalán‑
tának az a tudata, hogy mások 
is élnek körülötte, akikre neki 
figyelnie kell. Ez a szûkebb kör‑
nyezetével, majd a tágabb világ‑
gal való szembesülése vezeti rá 
arra a fontos felismerésre: nem 
vagyok egyedül! Nem körülöt‑
tem, forog a világ! Lassanként 
tudatába vésõdik a másik 
alapvetõ felismerés: ahhoz, 
hogy éljek, létezni, növekedni 
és fejlõdni tudjak, rá vagyok 
szorulva másokra! Hogy kikre? 
A szüleimre, testvéreimre, roko‑
naimra, tanítóimra, tanáraimra 
és minden dolgozó, munkáját 
végzõ emberre, aki javakat állít 
elõ: élelmiszereket, ruházati cik‑
keket gyárt, aki épületeket emel, 
és minden olyasmit megtermel, 
elõállít, amire nekem és mások‑
nak is szüksége van, vagy lehet.

Az önfegyelem kivívása, meg‑
szerzése az emberi jellem fel‑
építésének csupán egyetlen – de 
nagyon fontos – téglája. E nélkül 
hányan vesztik el emberi mél‑
tóságukat, közbecsülésüket az 

által, hogy hirtelen, minden 
meggondolás nélkül kimon‑
danak, állítanak valamit, ami 
hazugságnak, valótlannak 
bizonyul. Különösen így van 
ez mostani, felgyorsult vilá‑
gunkban. Megfigyelték‑e, hogy 
naponta vagy akár egy órán 
belül is hányszor kell dönte‑
nünk, határoznunk, valamit 
kimondanunk – véleményt vagy 
utasítást – vagy éppen cseleked‑
nünk? Bizony sokszor, nagyon 
is sokszor. Akinek hiányzik 
az önfegyelmezõ képessége, 
az bizony – önuralom híján 
– többször helytelenül, károsan 
dönthet. Döntéseivel pedig nem 
csak magának, családjának árt, 
hanem a közösségnek is, amely‑
ben él. Minden mindennel 
összefügg és minden döntés‑
nek hatása van. Olykor egyetlen 
hibás lépés is kihat az egyé‑
nekre. Az egész társadalomra 
vonatkozó döntéseknek pedig 
dominóelvû hatásuk is van.

Az óvodai színteret hamar 
elhagyja az emberpalánta, hogy 
következzenek az iskolai évek. 
Ezek már hosszabbak és több 
idõ áll rendelkezésre az önfe‑
gyelem kifejlesztésére. Nem 
ismerem a mai iskolai oktatá‑
si nevelõi rendszert oly mély‑
ségében, hogy fel tudjam mérni, 
hány órát fordítanak a pedagó‑
gusok a jellemfejlõdés építésével 
küszködõ tanuló ifjúság segítõ 
nevelésére és ez elegendõ‑e? 
A bakfis‑ és kamaszkorú fiata‑
lok – magamról és társaimról 
tudom – nagyon is igényelnék 

és „díjaznák” az ilyen irányú 
törõdést. A jellemfejlõdés témá‑
ja – ismereteim szerint – az 
erkölcstan anyagának hatalmas 
ernyõje alá kívánkozva állaná 
meg a helyét. De, hát létezik‑e 
mostanában – az elmúlt évtize‑
deket is beleértve – erkölcstan‑
oktatás az általános és középis‑
kolákban?

Hetven, nyolcvan éve én még 
oly iskolarendszerben tanul‑
tam, ahol helye volt a „vallás‑ és 
erkölcstannak”. Megértem, az 
államhatalom olykor magán‑
ügynek tekinti a vallásoktatást 
és egyáltalán a vallásos hitet. De 
ha a hitoktatást, mint spirituális 
tant ki is tiltották az iskolákból, 
az erkölcstant nem hogy kár, 
hanem egyenesen bûn volt kites‑
sékelni. Pedig még mindig nem 
késõ újra átgondolnia a ma vagy 
holnap politikai hatalmat gya‑
korlóknak, hogy érdemes lenne 
bevezetni ezt a jellemfejlõdés 
és nemzetépítés szempontjából 
fontos tananyagot. 

A kérdés persze azonnal ez: 
miért ragaszkodnak sokan e 
tantárgy bevezetéséhez? Azért, 
mert ez a törekvés az ember 
természetébõl fakad. Az embe‑
rek döntõ többségükben becsü‑
letesek, igazság‑, család‑, és 
munkaszeretõk. Hogy ilyen és 
hasonló értékeket megbecsülõ 
világban élhessenek, szeretnék 
visszaszerezni az adott szó 
és általában az erkölcsös élet 
becsületét. Gondolom, kedves 
Olvasóim is egyetértenek velem 
abban, hogy ilyen nagy munka 
elvégzéséhez nagy önuralomra 
és önfegyelemre van szükség…

 Bíró András 

Önfegyelem

Sokat számolgatunk mostaná‑
ban – és nem, egyáltalán nem 
csak pénzt. Például azért sem, 
mert többségünknek nincs 
annyira sok, hogy ne tudnánk 
fejből, számolás nélkül is, hogy 
mennyink van. Még nagyjából azt 
is tudjuk, hogy mennyink lesz, 
vagyis marad, ha – például ezek‑
ben a napokban, APEH‑határ‑
idők lejárása idején – elküldjük a 
Hivatalnak a kiszabott sarcokat. 
De – hogy azért ne menjünk túl 
messze a forintoktól – egyre töb‑
ben számolják például a kultú‑
rára fordított összegeket is, hogy 
aztán visszaforgatva, a boltban 
majd hogyan is hajtsák végre a 
heti nagybevásárlást. Az új meg‑
oldásról korábban újságunkban 
is beszámoltunk, nemrég pedig, 
mint a szomszédos hasábokon 
elolvashatja bárki, akit érdekel: 
országos közművelődési tanács‑
kozáson témaként szolgált 
– máris „érdi kezdeményezés” 
néven emlegetik. Közben pedig 
készül a következő lépés, amely‑
ben a kulturális rendezvények 
jegyei könyvesboltban is levásá‑
rolhatók lesznek.

Nyilvánvalóan itt már egyál‑
talán nem, vagy legalábbis nem 
csak pénzről van szó, hanem 
kezdeményezésekről, szándé‑
kokról, olyan érdi akciókról, 
amelyek azonban a közéleti, a 
hatalomért folytatott kampány‑
csetepatékban, a néhány inter‑
netes, makacsul és mindent 
pocskondiázó beíró megfogal‑
mazásaiban nyomokban sem 
lelhetők fel. Mert forintosítha‑
tó‑e, ha az itt élők könnyebben 
jutnak kulturális értékekhez, ha 
gyerekek‑felnőttek műveltebbek, 
tájékozottabbak lesznek? Vagy: 
vajon hány forintot ér, ha egész‑
ségesebbek – mert sportolnak 
– képzettebbek – mert Kossuth‑
díjas írók tartanak nekik iroda‑
lomórákat – lesznek az itteni 
gyerekek? Mennyit ér, ha orszá‑
gos hírű művészek, együttesek 
szinte „házhoz jönnek”, ha olyan 
színvonalú nagyrendezvénye‑

ket produkál a város, amelyhez 
hasonlóért nem kell a fővárosba 
utazni, sőt, inkább a környékről, 
vagy éppen Budapestről érkez‑
nek ide nézők, kulturális ese‑
ményre vágyók?

Idegenforgalmi újságírók 
csoportja járt nemrég Érden, 
„külső szemmel” szemlélődve a 
városban. Egyöntetűen vallották: 
különleges, kevés helyen látha‑
tó értékeket láttak, olyanokat, 
amelyekre itt, Budapest közvet‑
len közelségében nem is számí‑
tottak. Kazamaták és minaret, 
gasztronómiai különlegessé‑
gek és termál fürdő, Földrajzi 
Múzeum és borpincék, Ófalu és 
természetvédelmi terület – és így 
tovább. Szinte hallom a jól felis‑
merhető irányból érkező ellen‑
vetéseket, miszerint ez csupán 
kirakat, bezzeg, ha esőben men‑
nének sáros földúton dolgozni, 
vagy a gyereküket nem vennék 
fel óvodába, mert nincs hely, 
akkor nem tetszene ennyire – az 
érték azonban akkor is érték. 
Természetesen nem maradhat‑
tak el a szakmai ártalomként is 
felfogható kritikai megjegyzések 
sem, amelyek azonban mind 
arra irányultak: bizony, érdemes 
lenne jobban kihasználni ezeket 
az értékeket – ehhez azonban 
annak felismerése is szükségel‑
tetik, hogy az ilyenfajta befekte‑
tésekhez – is – félre kell tenni a 
hatalomért és anyagiakért folyta‑
tott belharcokat.

Azt pedig sajnos tudomásul 
kell venni, hogy minden pénzbe 
kerül: a csatorna is, a tornacsar‑
nok is, az útépítés, a kulturált 
életkörülmények megteremtése 
is – de a műemlékek, a természe‑
ti kincsek ápolása, karbantartása 
is. Hasznos befektetések ezek 
– még akkor is, ha a létrejött 
haszon nem jelenik meg rögtön 
forintban.

A szerkesztõ jegyzete

Számok között

A Magyar Mûvelõdési Intézet 
és Képzõmûvészeti Lektorátus 
épületében megtartott rendez‑
vényen T. Mészáros András utalt 
arra, Érd városvezetése a nehéz 
idõkben is erejéhez képest min‑
dent megtesz a kultúra támo‑
gatásáért. Példaként említette, 
hogy a kistérségi vezetõszerepet 
betöltõ Érden az idén is rangos 
rendezvénnyel köszöntötték 
a Magyar Kultúra Napját, az 
érdi iskolák vendégei között ott 
vannak a Kossuth‑díjas írók, és 
a városvezetés reményei sze‑
rint Érden lesz majd Mûvész 
kávéház, és megvalósul az Érdi 
mûvésztelep is.

– Sajnálatos módon évrõl évre 
csökken a normatíva rendszer 
által biztosított összeg, a kez‑
detben még az állam mintegy 
80 százalékát vállalta magára a 
szociális, oktatási és mûvészeti‑
kulturális tevékenységek 
esetében, mára jó, ha ötven 
százalékot vállal magára, a töb‑
bit az önkormányzatoknak kell 
kigazdálkodniuk – fogalmazott 
a megyei jogú város polgármes‑
tere.

T. Mészáros András elmond‑
ta: annak ellenére, hogy Érd a 
fõváros közvetlen közelségében 
helyezkedik el, már nem egy 

alvó város, ahová csak pihen‑
ni mennek haza az emberek, 
hanem rengeteg kulturális ren‑
dezvény teszi színessé és von‑
zóvá a város közmûvelõdési 
életét.

Évente mintegy 25‑30 ezer 
látogatója van az érdi kulturális 
rendezvényeknek. A most meg‑
született kezdeményezés támo‑
gatja a jegyvásárlókat, hiszen 
kuponokat kapnak, amelyeket 
levásárolhatnak a belépõjegyek 
árának a nagyságában. 

– A közeljövõben nemcsak 
élelmiszerekre lehet beváltani a 
kuponokat, azt tervezzük, hogy 
az egyik érdi könyvesboltban 
is levásárolhatják majd azokat 
– tette hozzá a polgármester.

T. Mészáros András elmondá‑
sa szerint az Érdi Városi Televízió 
és Kulturális Szolgáltató Kft., 
a városi önkormányzat és az 
egyik CBA‑boltot üzemeltetõ 
cég, a Future Food Plus Kft. 
közös megállapodásával jól jár‑
nak az elõadók, a közönség, 
és maguk a szervezõk is örö‑
müket lelhetik munkájuk ered‑
ményében, hiszen nõ a rendez‑
vények látogatottsága.

– A jelenlegi gazdasági válság 
megtanított az önálló munkára 
és a kreatív módszerek kikí‑

sérletezésére. Saját lábunkon 
kell megállni, és el kell kezdeni 
dolgozni. Ha megszabadulunk 
elõítéleteinktõl, és keményen 
dolgozunk, minden eshetõség 
adva van a válságból való kiút 
megtalálásához – fogalmazott T. 
Mészáros András.

A polgármester emlékeztetett 
arra, hosszú egyeztetés elõzte 
meg a megállapodás megköté‑
sét, és a legnagyobb érdem az 
érdi kabinet munkatársait illeti 
meg, akikben megszületett az 
ötlet.

Országos érdeklõdést keltett az érdi kezdeményezés 

Kultúratámogatás válság idején
A kultúrát szeretõ emberek támogatását jelenti az Érden született kezdeményezés, 
amely lehetõvé teszi, hogy a városi kulturális rendezvényekre megváltott jegyek 
árát levásárolhatják a szerzõdésben meghatározott élelmiszerboltok valamelyiké-
ben – ismertette a kezdeményezés lényegét T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú 
Város polgármestere a múlt héten Budapesten, A kultúra változásai – Válság és 
kultúra címû országos közmûvelõdési konferencián.

Martonosi Tamás, a Future‑
Food Plus Kft. ügyvezetõ 
igazgatója elmondta, a kultu‑
rális szerzõdés lényege, hogy 
az önkormányzat és kultu‑
rális intézményei – az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Kft., a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központ – által 
2010‑ben szervezett összes 
fizetõs rendezvény jegyárait 
sávos rendszerben az érdi élel‑
miszerboltban (CBA Príma Érd 
Center; Érd, Budai u. 28.) és 
a cég martonvásári egységében 
(Martonvásár, Ady Endre u. 6.) 
teljes mértékben le lehet vásá‑
rolni. A vásárlási sávokat úgy 
alakították ki, hogy gyakorlati‑
lag nincs olyan család, amely ne 
vásárolhatná le a jegyek árát.

Martonosi Tamás szerint 
Érd megítélése szempontjából 
elengedhetetlen a kulturális 
fejlõdés is. 

– Minden új vállalkozás‑
ban vannak bizonytalansági 
tényezõk, de lehetõségek is. 
A mai Magyarország fejlõdése 
csak a lehetõségek kiaknázásá‑
val valósulhat meg. A gazdasági 
válság talán kevésbé érinti az 
élelmiszer‑kereskedelmet, de itt 
is õrületes a verseny. Ez a kul‑
túratámogatás viszont számuk‑
ra is lehetõség, hogy fejlesszék 
üzleti tevékenységüket – fogal‑
mazott az ügyvezetõ igazgató.

Martonosi Tamás elmon‑
dása szerint teljes egészében 
lemondanak az árrésbõl kelet‑
kezett nyereségrõl, ugyanakkor 
kedvezményes médiamegje‑
lenési lehetõséghez jut a cég 
az Érdi Városi Televízióban 
és az Érdi Újságban. Ennek 
vásárlásösztönzõ ereje van, 
állandó vásárlókat szerezhetnek, 
tehát hosszú távon a kereskedõ 
is megtalálja számításait.

A kezdeményezés konkrét 
eredményeirõl még nem tudott 
beszámolni Martonosi Tamás, 
de jelezte, a visszajelzések biza‑
kodóvá teszik.

 Papp János

A kulturális rendezvények továbbra is sok érdeklõdõt vonzanak
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T. Mészáros András polgármester 
a támogatás lehetõségeirõl beszélt

Az arany, gyémánt, vas, illet‑
ve rubin díszoklevelek adomá‑
nyozása a felsõoktatásról szóló 
többször módosított 2005. évi 
CXXXIX. törvény 65. § (3) bekez‑
dése alapján a felsõoktatási 
intézmények hatáskörébe tar‑
tozik.

Azoknak a tanítóknak, óvó‑
nõknek (továbbiakban: pedagó‑
gusoknak), akik oklevelüket 50, 
60, 65, valamint 70 éve szerezték 
meg, és a nevelõ‑oktató munká‑
ban legalább 30 évet eltöltöttek, 
arany, gyémánt, vas, illetõleg 
rubin díszoklevél adható.

A jubileumi oklevelek átadá‑
sára minden évben az Apor 
Vilmos Katolikus Fõiskola 
ünnepélyes tanévnyitóján kerül 
sor, aminek pontos helyérõl és 
idõpontjáról az érintetteket a 
fõiskola meghívóban értesíti.

A jubileumi oklevél ado‑
mányozása iránti kérelmet a 

jogosult pedagógus a lakhely 
szerinti illetékessége (Pest 
megyei állandó lakhellyel 
rendelkezõk) vagy az egyházi 
pedagógusképzõ intézetben 
szerzett végzettsége alapján 
nyújthatja be Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Humánpolitikai Irodáján (Érd, 
Alsó u. 3. Polgárok Háza) ügy‑
félfogadási idõben (hétfõ: 13–
18.30 óra; szerda: 8–16.30 óra), 
illetve a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján.

A kérelemhez csatolni kell (elsõ 
alkalommal):
–  a mûködésnek az elõírt idõre 

kiterjedõ, a pedagógiai tevé‑
kenységet is tartalmazó rész‑
letes önéletrajzot,

–  az utolsó munkahely javas‑
latát,

–  a szakképesítést tanúsító 
oklevél másolatát

A kérelmezõ, ha részesült 
már jubileumi oklevélben, 
akkor csak annak fénymásolatát 
kell a fenti címre eljuttatni.

Ha a kérelmezõ több diplomával 
rendelkezik, akkor mindegyikre 
jár a díszdiploma a fentiek sze‑
rint.

A jubileumi oklevél erköl‑
csi elismerés, ha erre a célra 
támogatást nyújt az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium, akkor 
a pénzjutalmat a fõiskola továb‑
bítja a díszdiplomások lakcímé‑
re.

A kérelem benyújtásának határ‑
ideje: 2010. március 26., a 
Polgármesteri Hivatal Humánpo‑
litikai Irodáján

Ügyintézõ: Pató Anna 

Telefonszám.: 06-23/522-349

Felhívás

pedagógusoknak adományozható  
arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre
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