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A tanácskozás  lehetőséget  kínált  arra, 
hogy  találkozzanak  és  bemutatkozzanak 
egymásnak a térségben jól mûködő, több-
éves  hagyománnyal  bíró  civil  szerveze-
tek,  hiszen  ezekben  nyilvánul  meg  leg-
inkább  az  önként  vállalt  tevékenység.  Az 
önkéntesség  pedig  a  társadalmi  aktivitás 
egyik  legfontosabb  megjelenési  formája, 
amelynek fejlesztésére minden korábbinál 
nagyobb szükség van, hiszen a hagyomá-
nyos  közösségi  támogató  funkciók  gyen-

gülnek, és a  társadalomban egyre erőseb-
ben jelen van az elmagányosodás.
A konferencia célja az volt, hogy bemu-

tassa az önkéntesség lényegét és fontossá-
gát,  bevált  gyakorlati  példák  felmutatásá-
val,  tapasztalt  önkéntesek és  az önkéntes 
munkából  „profitálók” élménybeszámoló-
ja  révén. Azt  is hangsúlyozták, hogy  igen 
fontos főként a fiatalok körében terjeszteni 
ezt az eszmét, azért  is, mert új kezdemé-
nyezés van kilátásban, amelynek lényege, 
hogy az érettségi bizonyítvány megszerzé-
séhez kötelezően „önkéntes” munkát kel-
lene vállalniuk a végzős diákoknak. Ebben 
az  esetben  az  optimális,  diákok  által  is 
könnyen  elvégezhető  feladatok  körének 
megállapítása  lenne az elsődleges  feladat. 
Cél,  hogy  a  fiatalok  a  saját  maguk  által 
kiválasztott munkában értelmet találjanak, 
élvezzék azt, illetve a közös munka végzé-
se során új tapasztalatokra tegyenek szert, 
és  szocializálódjanak.  Ilyen  munka  lehet 
a  tanulási  nehézségekkel  küszködő  fiata-
lok korrepetálása, kerti munkák elvégzése, 
állatgondozás, ruha-, ételosztás. 
A civil  szervezeteknek  a  rendezvény 

keretében  lehetőségük  volt  a  nagyközön-
ség előtti bemutatkozásra, reprezentálhat-
ták  értékes  tevékenységüket  és  gyakorlati 
módszereiket  is  bemutathatták,  így  más 
szervezetek  is  okulhattak  tapasztalataik-
ból és motiváló hatással voltak egymásra. 
A tanácskozás  mottója  Albert Schweitzer 
mondata,  amely  így  hangzik:  „Időt  kell 
szakítanod  embertársaidra,  tégy  valamit 
másokért,  ha mégoly  apróságot  is  –  vala-
mit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a 
kitüntető érzést, hogy megtehetted.” 
A konferencia – bár kistérségiként indult 

– határokon túl mutató együttmûködést is 
eredményezett, hiszen Érd, Diósd, Tárnok 
és  Százhalombatta  civil  szervezetein  és 
önkormányzati  vezetőin  kívül  jelen  vol-
tak Lubaczów testvérváros küldöttségének 
tagjai  is,  akikkel  a  fórum  végén  az  Érdi 
Kistérségi Többcélú Társulás civil és kultu-
rális együttmûködési szerződést írt alá. 

Segesdi János alpolgármester, aki a kon-
ferencia résztvevőit házigazdaként köszön-

tötte,  és  a  civil  erényeket  és  értékeket  – 
elsősorban a szabadságot, a jogok gyakor-
lását, az autonómiát és az önállóságra való 
törekvést  –  emelte  ki,  az  együttmûködési 
szerződés  aláírását  követően  arra  utalt, 
hogy  munkában  és  az  önkéntesekben 
ismerszik meg az igaz barát. Hozzátette: a 
lengyelországi Lubaczów településsel már 
évek  óta  kiváló  testvérvárosi  kapcsolatot 
tartanak fenn, s most alkalom nyílik arra, 
hogy  egy  újabb  felületen,  egymást  segít-
ve,  összefonódva  kiszélesítsék  az  eddig 
jól  bevált  együttmûködésüket.  Lubaczów 
delegációja kifejtette: örül az újabb lehető-
ségnek, hiszen minden területen lényeges 
a  tapasztalatcsere,  ami  fő  mozgatórugója 
a  közös  munkának.  Spéth Géza,  Diósd 
polgármestere  a  civil  szerveződést  és  az 
önkéntességet  a  társadalom  egy  fontos 
pillérének  nevezte,  amely  hozzájárul  a 
demokrácia  fejlődéséhez. Kiemelte, Diósd 
viszonylag kis létszámú település, mégis 24 
bejegyzett civil szervezet van a községben, 
ami  azért  is  figyelemre méltó, mert  a  tár-
sadalmi munka összekovácsolja a hasonló 
érdeklődésû  embereket,  közösségformáló 
ereje van. Tárnok polgármestere, Szolnoki 
Gábor  kifejtette:  egy  jól  mûködő  önkor-
mányzat elképzelhetetlen jól mûködő civil 
szervezetek nélkül. Úgy vélte, az önkéntes 
munkát  tehát mindenképpen segíteni kell 
jó  szóval,  anyagiakkal,  szükség  esetén 
akár  két  kézzel  is,  mert  fontos  szerepe 
van egy település mindennapi életében és 
mûködésében. 
Az konferencián bemutatkoztak a térség-

ben több éve jól mûködő civil szervezetek, 
majd  a  fórum  hivatalos  részét  követően 
a  résztvevők  vitafórumon  is  megoszthat-
ták  az  önkéntes  munkával  kapcsolatos 
véleményüket, gondolataikat, tanácsaikat. 
Valamennyien egyetértettek abban, hogy a 
civil  szervezetek  erőssége  a  közösségépí-
tés, az összetartozás, a felelősségvállalás és 
a nem utolsósorban a segíteni akarás, és e 
szervezetek zöme kiválóan együttmûködik 
a helyi önkormányzatokkal, kiegészítik és 
támogatják egymás munkáját. 
  Bálint Edit

„Központban a város”
Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete  

attraktivitásának, valamint funkcionális mûködésének fejlesztése 
címû nyertes pályázata 
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Közlemény

Célegyenesben  
az új városközpont építése
A terveknek megfelelően zajlanak Érd új városközpontja kialakítá-
sának munkálatai.
Az Önkormányzat kulturális programokkal, ünnepélyes keretek 

között tervezi átadni a megújuló intézményeket és az új Főteret.
Mind a Magyar Földrajzi Múzeum, mind a Gesztelyi-ház  felújí-

tásának munkálatai  90%-os  készültségben  vannak.  A Múzeumok 
Éjszakájának napján a múzeum újra  fogadni  tudja majd a  látoga-
tókat.  A leendő  új  városközpont  területén  zajlik  a  buszmegállók 
átépítése, az akadálymentesített rámpák kiépítése. Elkészült a bur-
kolt  felületek szegélykövezése, elkezdődött a kőburkolatú  járdák, 
rámpák kialakítása,
E mellett  elkezdődtek  a  növény  kihelyezési,  kertészeti,  fásítási 

munkák. 
Megkezdődött  a  Budai  úton  a  vakvezető  sávval  is  ellátott 

gyalogátkelőhelyek kialakítása, és ugyanezen kialakítási munkák a 
Béketéri csomópontban is hamarosan elkészülnek.
Az  új  Főtér  átadása   augusztus  20-án,  egész  napos  fesztivál 

keretében lesz majd. Az eseményen mások mellett olyan sztárven-
dégek lépnek fel városunkban, mint Wolf Kati, a Kaláka együttes, 
Szentpéteri Csilla, Molnár Ferenc Caramel, a Swetter együttes, az 
Első Emelet, valamint a Kowalsky meg a Vega.

Érd, 2011. június

Önként és fizetség nélkül segíteni kitüntetõ érzés

Civilek az önkéntesség jegyében
Mostanában többet hallunk, beszé-
lünk az önkéntességrõl, már csak 
azért is, mert ez az esztendõ az 
önkéntesség európai éve. Errõl 
volt szó nemrég, amikor az Érdi 
Kistérségi Többcélú Társulás kon-
ferenciát szervezett „Civilek az 
önkéntesség jegyében” címmel. 

A lengyel delegáció tagjai is bemutattak néhá-
nyat civil szervezeteik közül
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