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 " A szegény kisgyermeknevelő panaszai "  
 

Húsz éve vagyok kisgyermeknevelő. Szeretem a hivatásomat, nem is tudnék mást elképzelni, mint a 
családok legdrágább kincsét, a gyermekeket féltő gonddal, szeretettel, felelősséggel nevelni, 
gondozni.  
 Nincs annál nagyobb öröm, mint a gyermekek szemének csillogásából, fejlődéséből, a családok 
elégedettségéből lemérni munkánk eredményét, gyümölcsét.  
Én gondoskodom, de rólam ki gondoskodik?  
A hivatásom iránti elkötelezettség, a szakmai alázat és a gyermekek feltétel-nélküli szeretete tartott 
eddig is és nem titkolom, tart ezután is ezen a gyönyörűségesen szép pályán, de erre a 
döntéshozóknak nem lehet, de nem is szabad alapozni.  
Halkan, de határozottan kérdezem a Miniszterelnök Úrtól, tudja-e, ismeri-e, hogyan élünk, miből 
neveljük gyermekeinket, gondoskodunk szüleinkről?  
Ebből a szégyenteljesen kevés nettó 100.000 Ft-ból, amely első hangzásra " soknak " tűnik, de két 
gyermekemet egyedül nevelem belőle.  
Ma, május 20-án 500 Ft van a pénztárcámban.  
Iskoláskorú gyermekeim kirándulására nem tudom miből fizetem be az útiköltséget.  
Bizonyára másnak nem ez a legnagyobb problémája, bár erről a gyermekeim tudnának beszélni.  
Azután tovább gondolkodom, két hétig még miből élünk?  
Csak egy hétig lenne közöttünk felelős kormány tisztségviselő, aki belülről ismerné meg a napi 
gondokat, problémákat.  

Érzékelné  a felelősséget, önuralmat azért, hogy a bölcsődében nevelt gyermekek ebből semmit ne 
érezzenek, mert a kialakult helyzetről ők nem tehetnek.  
Eddig csendben végeztük a feladatainkat, de ma már azt mondjuk, elég volt.  
A tűrést fel kell váltania a tiltakozásnak, problémáink nyílt felvállalásának és kimondásának.  
A mi ellehetetlenülésünkkel a biztonságos gyermekellátás is veszélyben lehet.  
A kormány végre ismerje fel és ismerje el nehéz helyzetünket és méltó módon cselekedjen.  
Kiszámítható, a megélhetést biztosító illetményeket és az életpálya modell mihamarabbi bevezetését 
követeljük.  
Amennyiben ez így lesz, aktualitását veszti az a mindennapos kérdés " És ki segít a segítőnek? "  
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