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ÉRDI LAP
A nagycsaládosok az egynemûek
élettársi kapcsolatáról

VI. évfolyam 19. szám • 2008. szeptember 25.

Ismerd meg Érdet!
Földrajzi Múzeum
Sorozatunk célja az, hogy
megismertesse lakóival Érdet, legyenek otthon benne,
s ha akad némi szabadidejük, itt is el tudják tölteni,
mert tudják, hová lehet menni, mit lehet látni. A Földrajzi
Múzeum kertjét már bemutattuk, most, tekintettel a
múzeum 25 éves évfordulójára, elõször az épületet,
majd késõbbi számainkban
a kiállítást mutatjuk be, a
múzeum honlapja és az Érdi
Krónika segítségével.

sét többször változtatták, falakat
bontottak és újakat építettek, a mindenkori használati céloknak megfelelõen (lakás, iroda, iskola stb.)
Az épület herceg Batthány Fülöp birtokán 1840-ben épült. Késõbb a kúria a Wimpffen-családé
lett, innen az épület máig is használatos neve. Valószínûleg a Wimpffen-família Magyarországon idõzõ
tagjai, illetve a birtok tiszttartói laktak benne. Jovicza I. (1971) szerint
a szabadságharc idején az épület
osztrák tábornoki fõhadiszállás
volt, s a közelében temették el a
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z elmúlt években folyamatosan tanúi lehettünk annak, hogy a család
és a házasság intézménye gyengül,
veszélyeztetve ezzel a felnövekvõ és
a megszületendõ nemzedéket egyaránt. Tekintettel arra, hogy a Nagycsaládosok Egyesületének Alapszabályában az egyik alapelv feladata és
kötelezettsége a családok, a gyermekek képviselete, érdekvédelme, ezért
szeretnénk foglalkozni az új Polgári
Törvénykönyv tervezetével, elsõsorban a III. Könyvben rögzített családjogi résszel.
Kutatások bizonyítják, hogy a legtartósabb együttélés a házasság, hogy
szükségünk van a hûségre, a bizalomra, a biztonság érzetére és a gyermekek fejlõdését hosszútávon leginkább
a házasságon alapuló család képes
biztosítani. Az új törvénytervezetben
ezzel szemben a házastársak már nem
kötelesek hûségesnek lenni egymás

iránt, egyszerûen csak gondoskodni
kötelesek egymásról, mely megfelel a
bejegyzett élettársi kapcsolatnak, azaz a bejegyzett élettársi kapcsolatot a
törvénytervezet összemossa a házassággal.
Érdekvédelmünk középpontjában
– értékrendünkbõl következõen – a
házasság és a család védelme áll. Elfogadjuk azonban, hogy a napjainkban tömegesen terjedõ élettársi kapcsolatok törvényi szintû szabályozására szükség van, ez azonban nem
történhet a házasság intézményének a
rovására. A házasság intézménye a civilizált világ alapja. Az ENSZ Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozata kiemelten védi a családot és a házasságot.
Az új törvénytervezetrõl, a fentiek
alapján az is elmondható, hogy nem
csak család, hanem Alkotmányellenes is, hiszen az Alkotmány 15.§ ki-

mondja hogy „a Magyar Köztársaság
védi a házasság és a család intézményét.” A házasság pedig ugyanakkor
csak férfi és nõ között jöhet létre. A
házasság szabályait – néhány kivételtõl eltekintve – az egynemûek között
is megköthetõ bejegyzett élettársi
kapcsolatokra kiterjeszteni nem más,
mint az Alkotmány megkerülése.
Meggyõzõdésünk, hogy e társadalmunkat mélyen érintõ alapvetõen
erkölcsi, s csak ezután anyagi kapcsolatokat érint kérdéshez csak az Alkotmány felülvizsgálata mellett lehetséges nyúlni. E nélkül érdemi elõrehaladás helyett csak a társadalmunkat
egyre jobban megosztó szakadék mélyítése lehetséges.
A fentiek alapján családjaink védelmében és a társadalom érdekében
az Országgyûlési Képviselõnk bölcs
képviseletére számítunk!
GYURKÓ KATA

Olvasónk írta:
Ötven éves osztálytalálkozó
gy megható osztálytalálkozóról szeretnék beszámolni. idézve egy üdvözlõ képeslapot készítettek minden „vénETeleki
2008. szeptember 6-án osztálytalálkozót tartottunk a diáknak”. A kedves megemlékezés után a Horváth FogaSámuel Általános Iskolában, annak apropójaként, dóban költöttük el a vacsorát, sok-sok élménnyel, jó ér-
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z érd-ófalui Sina-kastély esztelen elpusztítása után ma Érd város egyetlen jelentõsebb, nem egyházi jellegû mûemléki épülete a
volt Wimpffen-kúria, amelyben jelenleg a Magyar Földrajzi Múzeum
mûködik.
A magasföldszintes, klasszicista
épület a Pest környéki közepes
nagyságú kúriák közül kiemelkedik
szép arányaival, harmonikus megjelenésével. Homlokzata a fokozatosan térré szélesülõ Budai útra tekint. Két végéhez, tisztes távolságban, derékszögben két alacsony,
boltíves gazdasági épület csatlakozik, melyekben jelenleg lakások és
üzletek vannak. A három épület tágas udvart, kertet zár közre.
Az épület hossza 68 méter, szélessége 14 méter. A külsõ falak téglából és sóskúti mészkõbõl épültek.
Az épület belsõ terének elrendezé-

harcokban elesetteket. Az épület tágassága lehetõvé tette, hogy vendégeket, átutazókat is elszállásoljanak
benne, mint a korábban is állt Pelikán Fogadóban. Például 1871 februárjában Eötvös József földi maradványait kísérõ gyászmenet tagjai
– útban Ercsibe – szintén itt éjszakáztak.
1910-tõl néhány évig tiszttartók
lakták. 1923-tól a Szent István Polgári Fiúiskola mûködött a fõépületben. 1942-ben a Községi Elöljáróság költözött Ófaluból a kúria épületébe. A XIX. század végén az Alsó utcai, majd a XX. század elején
Felsõ utcai oldalszárny, eredetileg
istálló, épületei átalakultak polgári
lakóépületté. A fõépület 1979-ig
Tanácsházaként szolgált, majd annak folyamatos kiköltözése után
1983-tól a Magyar Földrajzi Múzeum lelt itt otthonra.
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AZ EGÉSZSÉG NEM ORVOSI ÜGY!
Nézzen bennünket szeptember 29-én, hétfõn,
este fél nyolc és nyolc óra között.
Várom Önöket kéthetente a képernyõ elé. Minden alkalommal más-más
témát járunk körül, olyan információkat közvetítünk nézõinknek, amelyek
az egészségük megóvásának fontos alapjai lehetnek. Nézzék mûsorunkat!
Ötleteikkel, javaslataikkal segítsék szerkesztõi munkánkat.
KOPOR TIHAMÉR

hogy 50 évvel ezelõtt fejeztük be az általános iskolát, az
akkor még Érd-Ilkamajori Általános Iskolában. Osztályfõnökünk Nagy Antal tanár úr volt.
Elõször húsz év után találkoztunk, szinte teljes osztálylétszámmal. Azóta ötévenként újra és újra összejövünk. Aki csak teheti, eljön, többnyire mindnyájan. Erre
az ötvenedik évfordulóra is nagyon készültünk. Kedves
fogadtatásban volt részünk régi iskolánkban. Varga
Jánosné igazgatónõ megható szavakkal köszöntött minket, két kisdiák pedig verset mondott. Egy meglepetést is
készítettek: Az egyik elmondott versbõl (saját versem)
A Fidesz Érdi Szervezet Nyugdíjas
Tagozata kirándulást szervez
2008. szeptember 26-án, pénteken

zéssel és egymás iránti szeretettel a szívünkben. Példamutató lehetne az ifjúságnak az az összetartás, ami még most
is jellemzi az osztályunkat. Alig várjuk a következõ találkozót. Elõfordult már, hogy tízen-tízenöten a köztes években is találkoztunk, akkor valamelyikünk otthonában.
Ajánlom minden végzõs osztálynak, ne engedjék el egymás kezét, miután elhagyták az iskolát! Nagyon-nagyon
jó érzés együtt lenni ennyi év után is. Kövessék a példánkat, sok örömet szereznek egymásnak. Egy céljuk legyen,
szeretet mindenek felett.
BÍRÓ MIHÁLYNÉ SIDÓ ERZSÉBET

Kiállítások a Szepes Gyula
Mûvelõdési Központban

Program:
Tápiószentmárton:
Kincsem Múzeum, Attila domb,
közös ebéd: a Kincsem
Lovasparkban
Cegléd:
Kossuth Múzeum, Református
Nagytemplom, Szent Kereszt
templom, városnézés
Indulás: különbusszal 7 órakor a
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ
elõl
Visszaérkezés: 20 óra körül
Jelentkezni lehet:
Fülöp Sándorné Magdikánál,
mobiltelefon: 06-20/513 7218

Somogyi György festõmûvész kiállítását Novotny Tihamér
mûvészettörténész nyitotta meg. A kiállítás október 1-jéig látható

Dluhopolszky László grafikusmûvész, karikaturista kiállítását Harmat
Béla nyitotta meg. A karikatúra napjaink egyre népszerûbb mûfaja,
mániákus rajzolók ûzik: meghökkentés, kifigurázás, nevettetés – köntörfalazás nélkül, ez a célja. Immáron 40 éve Dluhopolszky László is e
mániákus rajzolók közé tartozik. Elhivatottság, elszántság, kitartás és
sok-sok humor szegélyezi pályafutását. Szabadúszóként rendezvényeken, partikon 10 éve rajzol, a sziluett-készítést hat éve mûveli.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.

