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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden hónap 
második kedd-

jén 16.00 órától a Polgárok 
Háza 117. termében, tele-
fonos egyeztetés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

– Ez a mozgalom, amely első-
sorban összefogásra, együttmű-
ködésre, közös gondolkodásra 
és szervezésre, nem pedig sok 
pénzre alapul, jól illeszkedik 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete értékrendjébe és 
tevékenységébe, ezért elhatá-
roztuk, hogy Magyarországon 
kezdeményezői leszünk a moz-
galom elterjesztésének – hang-
zott el a Konrad Adenauer 
Alapítvány által támogatott, a 
múlt héten az érdi Polgárok 
Házában megtartott konferen-
cián.

A konferencián megjelentek 
az „Ága-Boga” Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete, a Civil Érdek 
Egyesület, a Családépítő 
Egyesület képviselői, valamint 
T. Mészáros András polgármes-
ter és Hans Kaiser, a Konrad 
Adenauer Stiftung igazgatója.

Az alapítvány igazgatója 
Konrad Adenauer, a Német 
Szövetségi Köztársaság első 
kancellárja szavait idézve kije-
lentette: „Meggyőződésem, 
hogy az államnak kötelessé-
ge a családokat hozzásegíteni 
ahhoz, hogy családhoz méltó 
életet éljenek.”

Hans Kaiser elmondta: a kon-
ferencián való jelenlétének jel-
zésértéke van, mert ezzel is sze-
retné tudatosítani, hogy az ala-
pítvány támogat minden olyan 
elképzelést, amely hozzájárul a 
családok megsegítéséhez.

– Nincs állam családok nél-
kül, és különleges védelem ille-
ti meg a családokat a magyar 
alkotmány szerint is – közölte 
az alapítvány igazgatója, majd 
emlékeztetett arra a kötelezett-
ségre is, amit a családoknak 
kell betölteniük a társadalom 
és az állam életében. Ez a köte-
lezettség főként a gyermekek 
nevelésében mutatkozik meg, 
és ezt csak egy ép és egészséges 
család tudja nyújtani a felnö-
vekvő generációknak.

Hans Kaiser elmondása sze-
rint „rossz lenne, ha az állam 
határozná meg, hogy mit csi-
náljon a család”, de meg kell 
teremteni azokat a feltételeket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy 
a különböző civil szervezetek 
összefogjanak a családok sor-
sának jobbítására. Az államnak 
az a feladata, hogy működjenek 

Összefogáson, együttmûködésen alapuló szervezõdés

Szövetség az érdi családokért

A „Helyi szövetség a családokért” program gya-
korlatilag egy jól működő német példa, amelyet 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szeret-
ne adaptálni, és a lehető legtöbb településen 
elindítani.

– E program lényege, hogy megkönnyítsük 
a családok életét, a különböző településeken 
belül összehangoljuk az olykor igen eltérő igé-
nyeket és lehetőségeket – ismertette a részlete-
ket T. Mészáros András polgármester. – Nem 
kis örömmel jelenthetem, hogy itt, Érden indult 
el az ország első helyi szövetsége: a „Szövetség 
az érdi családokért”. Érd nagyon fiatal város. 
Nemcsak a korát – idén ünnepeljük várossá 
avatásunk 30. évfordulóját –, de az itt élők 
átlagéletkorát is tekintve, amely nem éri el a 
35 évet. Érd tehát gyakorlatilag a fiatal családo-
sok városa. A jelenlegi városvezetés hivatalba 
lépése óta nagy hangsúlyt fektet a családok 

helyzetének javítására, ami különösen most, a 
világgazdaság és sajnos az ország igen súlyos 
válsága közepette még fontosabb teendőnkké 
válik. Túl azon, hogy a nagycsaládosok érdi 
szervezetével jó és hatékony munkakapcsolatot 
ápolunk, 2006 óta működtetünk Érden olyan 
pályázati lehetőségeket, amelyek segíthetik a 
családok életét. Ilyen a Babaprogramunk, amely 
minden Érden született csecsemőt egy hasznos 
csomaggal ajándékoz meg. Ilyen az Ösztöndíj-
programunk is, amely a jól tanuló, de nehéz 
családi körülmények között élő diákokat segíti. 
Az önkormányzat azonban nem mindenható. 
Az eredményhez az érintettek munkája, közös-
ségi léte, együttműködése is szükséges. Érden 
az Ága-Boga, az érdi nagycsaládosok egyesü-
letének aktív és hatékony működése segíti e 
feltétel teljesülését. 

 p. j. 

Családbarát városvezetés

az óvodák, a bölcsődék és az 
iskolák.

Az alapítvány igazgatója 
emlékeztetett arra, hogy a közel-
múltban magyar országgyűlé-
si képviselők, polgármesterek, 
a nagycsaládosok képviselői, 
valamint több civil és társadalmi 
szervezet vezetői találkoztak az 
Országgyűlés épületében, ahol 
számos javaslat hangzott el a 
családok támogatására.

– Sok ötletgazdag polgármes-
tert ismertünk meg, és ez fel-
jogosít arra, hogy bizakodás-
sal tekintsünk a jövőbe. Több 
tapasztalatcserét kell szervezni, 
biztosítani kell az információ-
áramlást. A család és a gyerekek 
jelentik a jövőt, de ezért tenni is 
kell – jelentette ki Hans Kaiser, 
a Konrad Adenauer Stiftung 
elnöke.

Kardosné Gyurkó Katalin, az 
„Ága-Boga” Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete elnöke elmond-
ta, hogy a „Helyi szövetség a 
családokért” elnevezésű kezde-
ményezés célja a családbarát 
környezet megteremtése, és 
ebben feladatot kell vállalniuk 
a helyhatósági vezetőknek, a 
települési közigazgatás mun-
katársainak, a képviselő-testü-
let tagjainak, a helyi vállalko-
zóknak, az egyesületeknek, az 
egyházaknak és a szülői mun-
kaközösségeknek is. Kardosné 
Gyurkó Katalin szerint a jövő-

ben egyeztetni szeretnének pél-
dául a buszmenetrendről, mert 
mindenki számára elfogadható 
menetrendet kell kidolgozni az 
iskolások utaztatása terén Érden 
is, de hallatni szeretnék hangju-
kat minden olyan kérdésben, 
amely azt szolgálja, hogy meg-
tartható legyen az egyensúly a 

család és a hivatás között, és a 
családok számára kedvező élet-
körülmények jöjjenek létre.

Az „Ága-Boga” Nagycsaládo-
sok Érdi Egyesülete elnöke azt is 
elmondta: morális válság köze-
pette élünk Magyarországon, 
ahol elvesztek a valódi értékek, 
és ebben nagy felelősség terheli 
a médiát is.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete európai tevékenysége révén ismerkedett 
meg egy Németországban már több éve igen sikeres kezdeményezéssel, a „Helyi 
szövetség a családért” mozgalommal. Ennek lényege, hogy a népességcsökkenés 
megállítása, illetve a foglalkoztatás növelése érdekében települési szinten szerve-
zett összefogással segítse a gyermekes családok életének jobbítását, a helyi mun-
kavállalást, a munka és a magánélet összebékítését, a családok számára nyújtott 
szolgáltatások jobb minõségét, a közösségi élet fejlesztését és még sok más célt, 
a helyi igényektõl függõen. 

Kardosné Gyurkó Katalin: Morális válság van és elvesztek a valódi értékek
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– Demográfiai válság van, 
egyre kevesebb a gyerek, ezért 
nevezhetjük példaértékűnek, 
hogy Érden, a fiatalok városában 
alakul meg elsőként a „Helyi 
szövetség a családokért” kezde-
ményezés három civil egyesület 
közreműködésével – közölte az 
érdi nagycsaládosokat tömörítő 
szervezet elnöke.

Bartos Csilla, az Érdi Kör-
nyezetvédő Egyesület elnöke 
négygyerekes édesanyaként 
arról beszélt, hogy Bőjte Csaba 
testvért tekinti példaképének, 
aki kétezer gyermeket mentett 
meg a magyarság számára. Az 
egyházi segítségadás fontossá-
gát hangsúlyozta Bartos Csilla, 
és egy helyi adatbázis létreho-
zására tett javaslatot.

Tőkés István, a Civil Érdek 
Egyesület képviselője megálla-
pította, hogy Érden a konferen-
ciát megelőző időben is pél-
dás együttműködés alakult ki 
a különböző civil szervezetek 
között.

A Családépítő Egyesület veze-
tője, Kovács Zoltán a keresz-
tény értékek fontosságát hang-
súlyozta, és elmondása szerint 
csak ott van családi harmónia, 
ahol szeretet és nyitottság van. 
Sajnálatosnak nevezte, hogy 
egyre több családban nincs 
apa, nincs családfő, ugyanakkor 
hangsúlyozta a családi találko-
zók fontosságát.

– Tájékoztató füzeteket kelle-
ne adni minden Érden letelepe-
dő családnak, amely tartalmaz-
ná a programokat, a szabad-
idős tevékenységek lehetőségeit 
– mondta Kovács Zoltán.

Jakab Béla, a Civil Érdek 
Egyesület elnöke, a képviselő-
testület pénzügyi és a költség-
vetést ellenőrző bizottságának 

elnöke az önkormányzat támo-
gatásáról biztosította a részt-
vevőket, és emlékeztetett arra, 
hogy az érdi önkormányzatban 
valamennyi politikai erő támo-
gatja a nagycsaládosokat.

– Valamennyi érdi beruházás 
– bölcsőde, óvoda, iskola – az 
érdi családokért van – hangsú-
lyozta Jakab Béla. Papp János

Jakab Béla: Valamennyi érdi beruházás az érdi családokért van


