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Konferenciát tartott a Szövetség az Érdi Családokért

A család a nemzet

megtartó ereje

Kardosné Gyurkó Katalin: Szükség
van ilyen szövetségre
Egy sikeres német kezdemé
nyezés mintájára és a Konrad
Adenauer Alapítvánnyal együtt
mûködve a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete a család
intézményének megóvása és
erősítése érdekében csatla
kozott a „Helyi szövetséget a
családokért” mozgalomhoz.
Városunkban az Ága-Boga
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete

A szerzô felvételei

Dr. Aradszki András, a Fidesz–KDNP országgyûlési
képviselõjelöltje is felszólalt a Szövetség az Érdi
Családokért konferencián, amelyet az Ága-Boga
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete március 17-én
szervezett a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban.
Aradszki hangsúlyozta: az új kormány egyik legfontosabb feladata a családok megmentése, mert ettõl függ
nemzetünk jövõje.
a Civil Érdek és a Családépítő
Egyesülettel megalapította a
helyi szövetséget, amelynek
bővítése és a tapasztalatcsere
érdekében a napokban konfe
renciát szerveztek.
Óriási szükség van egy ilyen
jellegû szövetségre, mert a
családok a megtartó erőt jelen
tik a helyi közösségekben.
A szövetség csupán a „kenő
anyagként” szerepel ebben a
gépezetben, de elengedhetetlen
ahhoz, hogy az egész társadalom
„olajozottan” mûködjön – fogal
mazott a konferenciát megnyit
va Kardosné Gyurkó Katalin, az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesületének elnöke. Aradszki
András alpolgármester, a
Fidesz–KDNP országgyûlési
képviselőjelöltje egyetértett
Adenauerrel, miszerint „az
államnak kötelessége a családo
kat hozzásegíteni ahhoz, hogy
családhoz méltó életet éljenek.”
Hozzátette: az elmúlt nyolc
évben azonban ennek éppen az

ellenkezőjét kellett megtapasz
talnunk: a kedvezőtlen gazda
sági helyzet, a munkanélküli
ség növekedése, a családokat
megillető juttatások megkurtí
tása, a természetellenes maga
tartási formák népszerûsítése
mind a család intézményének
rombolásához vezetetett. Az
ország felelős vezetőinek egyik
fontos feladata, hogy a csalá
dokat anyagilag és erkölcsileg
is támogassák, hiszen a család
intézményének megmentése
nemzetünk jövőjét jelenti. Ezt
szolgálja majd – amennyiben a
többség bizalmát elnyerik – a
kedvezőbb, választható családi
adózás lehetősége, valamint a
szabad vasárnap bevezetése is –
hangsúlyozta Aradszki András.
A konferencia folytatásában
intézmények és civil szerve
zetek vezetői osztották meg a
családhoz kapcsolódó tapasz
talataikat, értékes gondolatai
kat. Leszák Ferenc a Széchenyi
István Általános Iskola igaz
gatója felvázolta a családbarát
iskola modelljét, amely rugal
masan igazodik a szülők és a
gyermekek igényeihez, nyitott
minden olyan kezdeményezés
re, ami elősegíti, hogy mind
a gyermekek, mind a szülők
jól érezzék magukat az oktatási
intézményben, és valódi közös
séget alkossanak.
Bartos Csilla, a Környezetvédő
Egyesület elnöke – négygyerme

T. Mészáros András: A helyi szövetségek a családokért mozgalomhoz való
csatlakozást az érdi közgyûlés is fontosnak ítélte
kes anyaként is – arra próbált
rámutatni, hogy bár fontosak
az anyagiak, de nem minden
csupán pénz kérdése. Úgy vélte,
nem keseregni kell, hanem a
pozitív példákat népszerûsíteni.
Többet kellene beszélnünk
arról,
milyen
nagyszerû
dolog anyának és apának
lenni. Mindannyian felelősek
vagyunk, éppen ezért ne csak
az államtól várjuk a segítséget,
hanem előbb cselekedjünk mi
magunk. Persze az államnak is
meg kell tennie mindazt, ami a
kötelessége, de ettől még senki
ne várjon csodát, hanem tegye
meg mindazt, ami tőle telik.
A továbbiakban alapítványok,
egyházi közösségek, civil szer
veződések vezetői a saját élmé
nyeiket valamint a közösségek
ben tapasztaltakat felelevenít
ve keresték a választ arra, ki
mivel és hogyan járulhat hozzá
a család intézményének meg
tartásához, megerősítéséhez és
népszerûsítéséhez. Talán Varga
György, a Baptista Egyház lelké
sze fogalmazott legtalálóbban,
amikor azt mondta: rengeteg
színes sziget van városunkban,
óriási számú, névtelen önkén
tessel, akik teszik a dolgukat a
maguk területén, ám szükség
lenne terekre, olyan helyekre,

helyszínekre, ahol többen is
elférnének, mint a kis közössé
gekben. Varga György úgy vélte,
ezeknek az igen értékes, kis
közösségeknek érdemes lenne
nyitni a város felé, és nagyban
gondolkodni, akár úgy, hogy
a már meglévő infrastruktúrát
– például iskolákat, óvodákat
– használnák közösségi térnek,
ahol sokan találkozhatnának, és
együtt lehetnének.
A konferencia számos kér
dést felvetett, ami továbbgon
dolásra sarkall mindenkit, aki
a család megmentésének ügyét
a szívén viseli. A helyi szövet
ségek a családokért mozgalom
hoz való csatlakozást az érdi
közgyûlés is fontosnak ítélte,
ezért elsőként támogatta is –
emlékeztetett záróbeszédében
T. Mészáros András polgármes
ter – hiszen Érden 30 év az
átlagéletkor. Zömében fiatal,
dinamikus, gyermekes családok
választják a várost otthonuknak.
Fontos ez a belső összefogás,
ami erőt adhat a kiterjesztésre.
Fontos a család, ami a nemzet
alapja kell, hogy legyen, más
ként nem megy! – fogalmazott
a Szövetség az Érdi Családokért
konferencia záróbeszédében a
polgármester.

Bálint Edit

Felhívás az Érdi

Sport Díjra

A Sport és Ifjúsági Bizottság az Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által
adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 19/1999. (VII.19.) ÖK. rendeletben foglaltakra tekintettel felhívást
tesz közzé az Érdi Sport Díjra.
A rendelet 10. § (1) bekezdése szerint
Érdi Sport Díj adományozható a város
érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért azoknak a személyeknek,
vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal is
példaként állíthatók a város közössége
elé.
A díj, a megszokottól eltérően, ebben
az évben Érd Megyei Jogú Város június
havi Közgyűlésén kerül átadásra.
A javaslatokat az Önkormányzat Sport
és Ifjúsági Bizottsága véleményezi és a
Közgyűlés dönt a díjazott személyéről.
A javaslatokat az Önkormányzat
Sport és Ifjúsági Bizottság címére, a
Humánpolitikai Irodára kell benyújtani.
(Érd, Alsó u. 3. II. em. 110.)
A benyújtás határideje: 2010. április
23. péntek 12 óra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Sport és Ifjúsági Bizottsága

