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„Az emberek még mindig nyitottak a jóra”

Manapság, amikor egyre nehezebb az élet, a karitatív, egymást támogató civil
kezdeményezésekre nagyobb szükség van, mint valaha. Itt, Érden mûködik egy csoport, amelynek tagjai nemcsak egymáson, de más rászorulókon is segítenek: õk az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete. A tagok nemcsak kapnak, de adnak is
– ki-ki lehetõségeihez mérten: van, aki tetõt javít, más ruhát adományoz, vagy élelmiszert szállít, lényeg a kölcsönösség, egymás segítése. És bármily furcsa a mai,
egymásra kevéssé figyelõ világban: ez a rendszer mûködik, sõt egyre népszerûbb.
Hirdetmény

A választási
értesítők
postázásáról
A választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény 14.§ (1) bekezdése
alapján a választójoggal rendelkező
polgárok névjegyzékét a szavazás
napja előtt 60 nappal 8 napra közszemlére kell tenni.
Ennek megfelelően a névjegyzék
február 10. és február 17. között
megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Népesség-nyilvántartó
Csoportjánál (Okmányiroda, Érd,
Budai u. 8.).
A névjegyékből való kihagyás vagy
a névjegyzékbe való felvétel miatt
a közszemlére tétel időtartama alatt
(február 10-től 17-én 16 óráig) lehet
kifogást benyújtani a Helyi Választási
Iroda Vezetőjéhez (Polgármesteri
Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.).
A névjegyzékbe történő felvételről
szóló értesítőt és az ajánlószelvényeket a választópolgárok február 8.
és 12. között kapják meg.

Helyi Választási Iroda

Alig több mint három éve tíz
érdi család szövetségébõl jött
létre, ma viszont már kétszáz
tagcsaládot számlál az ÁgaBoga Nagycsaládosok Érdi
Egyesülete. Azok, akik három
vagy több gyermeket nevelnek,
általában nincsenek könnyû
anyagi, egzisztenciális helyzetben, mégis, ez a szervezet a
tagok aktivitására, segítõ szándékára épít – és sikeresen, elismerten mûködik, ami azon is
lemérhetõ, hogy újabb és újabb
családok kérik a felvételüket.
– Az utóbbi idõben egyre
nehezebb a többgyermekesek
megélhetése, és ennek könynyebbé tételében nagy szerepe
van a civil szervezetek karitatív
tevékenységének. Van, akinek
ruhára, tûzifára van szüksége,
máshol a ház körüli munkákban
kél el a támogatás. Egy segítõ
közösségben, márpedig az ÁgaBoga ilyen, megoldhatók ezek a
gondok. Van egy levelezõlistánk,
amelyen keresztül a tagok segítséget kérhetnek, vagy ajánlhatnak fel, legyen az például egy
bicikli, egy aranyhörcsög, vagy
egy mesterember címe – mondta lapunknak Kardosné Gyurkó
Katalin, az Ága-Boga elnöke,
aki februártól a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének (NOE)
megbízott fõtitkára is egyben.

– Van olyan család, amelyik
annyira nehéz helyzetbe került,
hogy komolyabb anyagi segítségre van szüksége. Mi, egyesületként, garanciát vállalva a
tagcsaládjainkért, találhatunk
olyan támogatót, akinek a segítségével rendezni tudjuk egy‑egy
család helyzetét, támogathatjuk
egy jobb életvitel kialakításában.
Pénzkölcsönzéssel viszont nem
foglalkozunk; nem ez a célunk,
hanem egymás segítése, hiszen
ezek a kisebb, önkéntes felajánlások alakítják a közösséget –
hangsúlyozta Gyurkó Katalin.
– Tavaly hét-nyolc esetben
fordult elõ, hogy bajba jutott
családon segítettünk. Volt, hogy
azt kellett elérnünk, hogy a gyerekek a családban maradhassanak. Egy héttagú családban
például nemcsak kisgyerekek,
de fogyatékosok is éltek egy
háztartásban, és mindössze két
kenyérkeresõ volt. Borzalmas
körülmények közt laktak; nem
volt fürdõszoba, emésztõ, az
egyetlen szoba szinte lakhatatlan volt. Vállalkozók, édesapák segítettek rendbe tenni
a házat, az édesanyák pedig
bútort, szõnyeget, ágynemût
adtak. Megtanítottuk õket egy
másfajta életvitelre is. Mostanra
rendezõdött a sorsuk, de egy
családunk a mai napig rendszeresen látogatja, segíti õket.
Egy másik tagunknál tíz gyermek van, akik egy szobában
laknak a szülõkkel. Egy nagycsaládos apukánk tíz garnitúra

paplant adott nekik ajándékba.
Tervezzük, hogy kibõvítjük a
házukat, ehhez gyûjtünk most
anyagot. Segítettünk azon az öt
gyerekét nevelõ édesapán is, akit
elhagyott a felesége: az anyukák
takarítottak, gyermekfelügyeletet vállaltak, hogy a férfi intézhesse az ügyeit, karácsonykor
pedig több helyre meghívták
õket egy‑egy közös ebédre –
sorolta Gyurkó Katalin, hozzátéve: más nagycsaládos egyesület
tagjain is segítenek. Legutóbb
például egy Tahiban élõ családnak rendeztek gyûjtést, mivel
porig égett a házuk, és mindenük odaveszett.
– Én azt tapasztalom: ha
nagyon sok idejük is elmegy
a pénzkeresésre, az emberek
még mindig nyitottak a jóra,
odaállnak a nemesebb célok
mellé. A NOE akcióiban is részt
veszünk, adományokkal támogatunk más vidékeken élõ családokat. Három éve megkereste az
Ága-Bogát egy Pest megyei kis
település gyermekjóléti szolgálata. Mint írták, nem tudnak kihez
fordulni adományokért. Az érdi
családok felajánlásaiból nagyobb
autónyi rakomány gyûlt össze,
és azóta is évente küldünk nekik
valamit karácsonyra.
Az érdi egyesület rendszeresen szervez élelmiszerosztást
a tagcsaládoknak, az EU élelmiszer-segélyprogramjának
keretébõl – legutóbb lisztet
és tésztát kapott minden tag.
Termelõkkel is kapcsolatban áll-

A szerzô felvétele

Kétszázan egymásért

Felhívás

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2010. április 11-ére kitűzött kétfordulós
országgyűlési, valamint az őszi önkormányzati választások
alkalmából a Helyi Választási Iroda várja azok jelentkezését,
akik részt vennének a Szavazatszámláló Bizottságok munkájában, mint választott tagok vagy póttagok.
A szavazatszámláló bizottságok feladata elsősorban a
választási eredmény megállapítása, továbbá a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság
érvényesítése.
Bizottsági tag lehet minden nagykorú magyar állampolgár,
akinek választójoga van, aki érdi választókerületben lakcímmel rendelkezik.
A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet tagja:
– a köztársasági elnök, állami vezető, államigazgatási hiva-

Kardosné Gyurkó Katalin: Tervezünk Érden egy mindenki számára nyitott
beszélgetést a helyi parlamenti képviselõjelöltekkel
nak, így a tagcsaládok közösen,
olcsóbban tudják beszerezni a
hús- és zöldségfélét. Érkezik
így élelmiszer az ország minden tájáról – van, hogy egy‑egy
apuka segít be a szállításba, de
gyakran maga a termelõ vállalja
az érdi fuvart.
Az Ága-Boga az önkormányzattal is együttmûködik és
támogatást is kapnak a várostól: T. Mészáros András polgármester tavaly a saját keretébõl
támogatta, hogy nyolcvanan
eljussanak Érdrõl Sopronba, a
nagycsaládosok õszi találkozójára, pályázaton pénzt nyertek
a táncházuk megrendezéséhez,
és – ami felbecsülhetetlen segítség – a város biztosít raktárt a
nagycsaládosoknak, ahol ruhát
csereberélhetnek, és az adományokat szétoszthatják.
Jelen vannak a helyi és az
országos közéletben is: amikor
szeptemberben a családi pótlékot bevonták az adóalapba, a
NOE november végén, december elején már jelezte: ez a
törvény diszkriminatív a családokra nézve, ugyanis bruttó
bérükbõl kevesebbet kapnak
kézhez a nagycsaládosok, mint
a gyermektelenek. Mint ismert,
az Alkotmánybíróság azóta eltörölte a vonatkozó jogszabályt.

– Mi is készülünk a választásokra: a NOE összeállít egy
kérdõívet az országgyûlési
képviselõjelöltek
számára. Ezeket a kérdéseket szeretnénk feltenni a jelölteknek
egy‑egy civil fórum keretében,
ahol azzal is foglalkozunk
majd, hogyan valósultak meg
a 2006-os választási ígéretek
családpolitikai szempontból.
A pártok programjait is értékeljük, és véleményünket eljuttatjuk a tagszervezeteinknek. Az
Ága-Boga is tervez Érden egy
beszélgetést a helyi jelöltekkel;
a rendezvény mindenki számára nyitott lesz – fûzte hozzá
Gyurkó Katalin.
Ami még a jövõt illeti: tavaszszal Érd lengyelországi testvérvárosával, Lubaczów-val
közösen rendeznek egy diákcsereprogramot, részt vesznek
a gyermeknap szervezésében,
lebonyolításában – mint már
jó pár éve hagyományosan –, lesz két táncházuk is.
Pályázati pénzbõl lecserélik
a tagcsaládok hagyományos
égõit energiatakarékos izzókra – és persze segítenek egymásnak, egymáson – ki mivel
tud. Hiszen ez eredményeik
záloga.

Ádám Katalin

tal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a
választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője;
– jelölő szervezet tagja,
– akinek hozzátartozója a Pest Megyei Területi Választási
Bizottság, illetve az Országos Választási Bizottság tagja
A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző
javaslatára a Közgyűlés választja meg.
Aki az ismertetett feltételek alapján részt szeretne venni a
szavazás lebonyolításában, kérjük 2010. február 15-éig jelentkezzen a Választási Iroda munkatársainál (Érd, Alsó u. 1. II.
209.; Tel.: 522-300/200
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése
lenne, kérem, hogy az alábbi telefonszámokon érdeklődjön:
522-300/200-as mellék, Gyimesi Gabriella; vagy
522-300/201-es mellék, Horváth Andrea

Választási Iroda

