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Olvassa az Érden megjelenő Duna-part irodalmi, kulturális 
és társadalmi folyóiratot! A lapból megismerheti a helyben, 
az ország különböző pontjain és Európában élő neves szép-
írók alkotásait, társadalmunkról véleményt formáló tudósok 
elemző munkáit. Tájékozódhat jeles színházi, képzőművé-
szeti eseményekről, újonnan megjelent könyvekről.

Éves előfi zetői díj 1800 forint.
A megrendelőkártyát borítékba téve kérjük az alábbi címre eljuttatni:
Duna-part szerkesztősége, 2030 Érd, Postafi ók: 22.

Név: .................................................................................................

Irányítószám: ............... Helység: ........................................................

Utca, házszám: ..................................................................................

Szerkesztőség:
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Telefon: 365 470 (102-es mellék)

Március utolsó hete a csa-
ládok hete az Európai Unió 
magyarországi soros elnöksé-
ge idején. Ebből az alkalom-
ból az Európai Nagycsaládos 
Szövetség (European Large 
Families Confederation – 
ELFAC) és a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete (NOE) 
„A család az első” címmel szer-
vezett minikonferencia-soro-
zatot. A kezdeményezéshez a 
Baltikumtól Spanyolországig 
kilenc európai ország csatlako-
zott. A konferenciákat minden 
helyszínen azonos időben, már-
cius 26-án, délután 17 és 19 óra 
között tartották.

Magyarországon a NOE tag-
szervezetei az ország 90 pont-
ján szerveztek minikonferen-
ciát. Európa-szerte további 61 

rendezvény zajlott ugyanebben 
az időben. A témák helyszínen-
ként változóak voltak.

Az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete „A mûködő csa-
lád” címmel tartott kiskonferen-
ciát a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban. Az érdi prog-
ram előadója Koltay Gergely, a 
Kormorán együttes alapítója és 
zenésze, valamint Lackfi János 
író, költő, mûfordító, szerkesz-
tő volt. A beszélgetést Ozsda 
Erika, a mûvelődési ház igazga-
tóhelyettese vezette. A közönség 
soraiban az egyesület tagjai fog-
laltak helyet.

A konferencia nyitásaként 
Ozsda Erika Koltay Gergely mun-
kásságát mutatta be pár mon-
datban. Eszerint a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem fuvola 

szakán végzett, majd gyerek-
színészként a Vígszínházban, 
a Nemzetiben és a Katonában 
játszott, később a 25. Színház 
tagja volt. A Sebő együttesben 
’72-től ’74-ig muzsikált, 1976-
ban megalapította a Kormoránt. 
1988-tól a Magyar Rádió munka-
társa, és volt a Magyar Televízió 
munkatársa is. 2001-ben a 
Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjét kapta meg.

Koltay Gergely a konferencia 
során az élettel, a családdal és 
a munkával kapcsolatos gon-
dolatait osztotta meg a közön-
séggel. 

– Nagyon fontos mindenki 
számára, hogy legyen apukája 
és anyukája. Az adja meg neki 
azt, amit meg tud neki adni. 
Tegye oda az asztalára Gárdonyi 
Géza könyveit, tegye az asztalra 
a Jókai-könyveket, és olvastas-
sa el vele, de ez csak a dolgok 
irodalmi része. A dolgok másik 
része, hogy hallgattassa meg a 
dalfelvételeket, ismertesse meg 
az operákat. Minket a szüleink 
elvittek az operába, az Erkel 
Színházba, és gyakorlatilag 
végignéztünk mindent – Gábor 
is meg én is –, az összes operát, 
amit lehetett Magyarországon 
annak idején. Színházba jár-
tunk és olvastunk – mondta 
Koltay Gergely.

A zenész a család fogalmáról 
is beszélt. 

– Mit jelent egy család? Egy 
család akkor mûködik, hogyha 
van egy férfi meg egy nő, egy 
apa meg egy anya, akik tudomá-
sul veszik egymás gondolatát. 
A család akkor tud normálisan 
mûködni, hogyha egy apa meg 
egy anya – és hozzá kell tenni 
a gyerekeket is – tudomásul 

veszik egymás döntéseit. Ez 
nagyon fontos. Én ebben látom 
a jövőt – hangsúlyozta.

– Köszöntök egy fiatalem-
bert, aki író, költő, mûfordító, 
szerkesztő. Hét verseskötete 
jelent meg, hét kisregénye, egy 
regénye, húsz mûfordítása, és 
kilenc gyermekkönyvet publi-
kált. 1996 óta tanít a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen, 
jelenleg docensként. 1999-től a  
Nagyvilág irodalmi folyóirat 
szerkesztője. Zsámbékon él, öt 
gyermek édesapja” – mutatta 
be Lackfi Jánost, a konferen-
cia második szereplőjét Ozsda 
Erika.

Lackfi János a gyerekkorá-
ról, a családjáról, a család és a 
munka összhangjának fontossá-
gáról beszélt. 

– Nagycsaládosnak lenni ext-
rém sport – mondta mosolyogva 
a költő, majd családi története-
ket osztott meg a közönséggel. 
Arra a kérdésre, hogyan vett 
részt gyermekei születésében, 
így válaszolt: 

– Egyre szorosabban követtem 
az eseményeket. Simon fiamnál 
– aki most 18 éves, és úgy néz 
ki, hogy normális ember lesz 
belőle: elektromérnöknek megy 
– még nem lehetett bemenni. 
Szigorúan: apuka most tûnjön el 
– és akkor eltûntem. Margitnak 
már hallottam az első sírását 
– még azért kézbe nem lehetett 
fogni, ilyen barbárságot, ugye, 
a szent higiénia jegyében. Rám 
adták a köpenyt, de még nem 
szabadott nagyon közel men-
nem, mert aztán „béfertőzöm” 
őt. Ahogy a dolgok alakultak 
a honi kórházi ügyekben, én 
is egyre közelebb kerültem a 
dologhoz – mondta.

A mûködõ család
Március 26-án, szombaton 17 órától „A család az 
elsõ” címmel rendeztek minikonferencia-sorozatot 
Európa-szerte. Az eseménnyel a szervezõk a család 
értékeire kívánták felhívni a figyelmet.

A költő a továbbiakban az 
egyensúly fontos szerepét emel-
te ki. 

– Volt egy pár kínos eset, 
amikor a nejem úgy érezte, 
hogy én elárultam őt és a csa-
ládot, mert bizonyos dolgo-
kat megírtam. Egyrészt, aki a 
mûvekből beszél, az nem én 
vagyok. Szerintem mindenki, 
aki valamilyen professzionális 
szinten elkezdi ûzni az írást, 
átesik ezen a fázison. Ha túlzot-
tan azonosul az ember az elbe-
szélő énnel, az deformálja az 
írást… A kompromisszumokat 
meg kell kötni. Én elismerem, 
hogy neki rossz lehet bizonyos 
dolgokat olvasni, úgyhogy pró-
bálok úgy egyensúlyozni, hogy 
a káposzta is jól lakjon, és a 
kecske is megmaradjon – tréfál-
kozott Lackfi János.

„Az Európai Nagycsaládos 
Szövetség megalakulásakor 

elfogadott lisszaboni nyilatko-
zat szerint a család, amely egy 
férfi és egy nő tartós kapcsolatá-
ra épül, a társadalom alapsejtje, 
és elsődleges felelősséget visel 
a gyermekeknek, Európa jöven-
dő polgárainak a védelméért, 
felneveléséért és fejlődéséért. 
A családot, a jövő nemzedékek 
nevelésének fő letéteményesét a 
jövő forrásaként kell elismerni, 
nem pedig segélyezett réteggé 
degradálni. A mai társadalmi 
helyzetben, amikor a gazdasági 
válságon keresztül a demográ-
fiai vészhelyzetig ezer és ezer 
dolog rengeti meg Európa tár-
sadalmának alappilléreit, fontos 
cél és kötelesség megmutatni 
a család megtartó és fenntartó 
erejét. A NOE a minikonferen-
cia-sorozattal ezeket az érté-
keket szeretné széles körben 
megjeleníteni” – olvasható a 
NOE honlapján. Kovács Renáta

Lackfi János a saját családjáról is beszél
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Ozsda Erika és Koltay Gergely

helyi társadalom


