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Október 21-én ünnepélyes kere-
tek között lefektették az új Lea 
Otthon alapkövét. A negyven 
férőhelyes, egyházi fenntartású 
intézmény azoknak az édes-
anyáknak ad otthont, akiknek 
nem adatott meg, hogy segítő 
családi környezetben szüljék 
meg és neveljék fel gyermekü-
ket. Mint Varga-Hegyi Eszter 
intézményvezető az ünnepsé-
gen fogalmazott: sajnos az idilli 

gyermekkor nem mindenkinek 
adatik meg; vannak olyan kisba-
bák, akiket csak az édesanyjuk 
vár, bizonytalanságban, kilátás-
talan élethelyzetben. Vannak 
olyan gyerekek is, akik anyjuk-
kal együtt menekülni kénysze-
rülnek méltatlan körülményeik 
közül. A Lea Otthon ezeket a 
krízishelyzetbe került édes-
anyákat, gyermekeket, várandós 
kismamákat fogadja be, lehető-

séget adva arra, hogy a kicsik 
édesanyjukkal maradhassanak, 
biztonságban élhessenek, és 
egyetlen édesanyának se kelljen 
anyagi gondok miatt az abor-
tuszt, az örökbeadást vagy az 
állami gondozást választania. 

– A bekerülés okai nagyon 
különbözőek, egy azonban 
közös ezekben az édesanyák-
ban: mindannyian maguk sze-
retnék felnevelni gyermekeiket. 
Ezt a szándékot kihasználva, 
erre építkezve szakembereink 
segítségével és az egyház lelki 
pasztorációjával új esélyt sze-
retnénk teremteni számukra a 
továbblépéshez. Isten áldásá-
nak tekintjük, hogy az alapkő-
letételre éppen 2011-ben, a 
Család évében kerül sor, hiszen 
ez az intézmény egy önálló 
családi élet megteremtésének 
első lépcsőfoka lehet – mondta 
Varga-Hegyi Eszter. 

Az ünnepségen nemcsak 
az otthon jelenlegi és koráb-
bi munkatársai, illetve a fenn-
tartó egyházmegye képviselői 
– Spányi Antal megyés püs-
pök és Hajdú Ferenc atya, az 
otthon püspöki biztosa – volt 
jelen, hanem Dudás Zoltán, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
főosztályvezetője, Aradszki 
András országgyûlési képvise-
lő, T. Mészáros András polgár-
mester, Segesdi János és Tóth 
Tamás alpolgármesterek is. 
Több önkormányzati képviselő, 
és az otthonnal munka- vagy 
személyes kapcsolatban álló 
ember is eljött, hogy együtt 
ünnepeljen, és meghallgassa 
a Marianum Általános Iskola 
tanulóinak mûsorát. Ez az épít-
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Az élet él és élni akar
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most tett szert. Az ünnepségen felszólalók reményüket 
fejezték ki, hogy azok, akik most még fenntartásokkal 
tekintenek az új létesítményre, késõbb támogatói lehet-
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édesanya se legyen kénytelen megválni gyermekétõl, 
hanem biztonságban, szeretetben nevelhesse fel õt. 

alkalmas feladatának, hivatásá-
nak ellátására, és azt is, hogy 
aki ide bekerül nehéz hely-
zetében, elárvulva, családjától 
távol, az az otthonból kikerülve 
más ember lesz. Tudja, ismeri 
a feladatát, az útját, Isten ren-
delését. Látnunk kell: nagyon 
fontos, hogy ennek a helynek 
kisugárzása legyen a város és az 
Érden élők, valamint az otthon-
ban lakók életére, hiszen jelen-
leg nagyon nehéz korban élünk. 
Kívánom, hogy erősödjön az 
intézmény szerepe, és hatéko-
nyan, szívből tudjon segíteni 
az embereken – zárta szavait az 
országgyûlési képviselő.

T. Mészáros András polgár-
mester azt hangsúlyozta: bár 
az alapkő letétele is ünnepi pil-
lanat, az igazi ünneplés akkor 
következik majd el, ha az ott-
hon tető alá kerül, benépesül 
– ekkor válik majd nyilvánvaló-
vá, hogy az életet ünnepeljük, 
hiszen azok az édesanyák, akik 
ide kerülnek, nagyon nehéz 
helyzetben élnek, mégis életet 
kívánnak adni gyermeküknek. 

– Bízom benne, hogy mind-
azok a gondok, amelyek egy 
ilyen építkezéssel együtt járnak, 
lassan megoldódnak, új érték 
születhet ezen a helyen, és ez 
az érték mindnyájunké lesz. Az 
élet él, és élni akar. Köszönet 
mindazoknak, akik ebben az 
akaratban segítik az életet – 
mondta a polgármester.

Spányi Antal megyés püspök 

beszédében azt emelte ki: az 
egyház nem valamiféle divat-
tól indíttatva, hanem kétezer 
éves küldetése alatt következe-
tesen és hûségesen szót emelt 
és hirdette azokat az értékeket, 
amelyek ma az egyházon belül 
változatlanul és egyházon kívül 
is megfogalmazásra kerülnek. 
– Sokat beszélünk az élet védel-
méről, az esélyegyenlőségről, az 
elesettek felkarolásáról, a csalá-
dok támogatásáról, de ha csak 
beszélünk, és nem cselekszünk, 
semmire való a törekvésünk, 
fáradozásunk. Hiteltelenné 
válunk, küldetésünket megcsal-
juk, és hazug emberek leszünk. 
Ennek a társadalomnak és egész 
Európának nagy baja az, hogy 
túl sokat hazudott, túl sokat 
beszélt és keveset cselekedett, 
vagy e kettő nem volt össz-
hangban. Az egyház 2011-ben 
a Család évét ünnepli, és hatá-
rozott szándéka, hogy segítsük 
a családokat, az életet, azokat, 
akik rászorulnak arra, hogy 
megkapják azt a szeretetet, amit 
a saját családtagjaitól nem kap-
hatnak meg, és ily módon meg-
erősödve tudjanak egészséges 
emberként élni, gyermeküket 
felnevelni. Ez az intézmény e 
célt szolgálja majd: értéket akar 
teremteni, a társadalmat segíte-
ni, olyan embereket elindítani, 
akik nem lesznek senki terhé-
re, nem mások ellenére kíván-
ják a maguk céljait megtalálni, 
hanem – mert megtapasztalták a 
szeretetet, amit el kellett fogad-
niuk, és ami segített felemelke-
désükben, megmaradásukban 
– ezt a szeretetet képesek lesz 
majd mások felé is továbbadni, 
-sugározni. Hiszem, hogy azok, 
akik most még fenntartásokkal 
tekintenek eme intézmény létre-
jöttére, ha majd látják itt a gye-
rekeket és azokat az édesanyá-
kat, akik nem elvetni akarják 
az életet, hanem felnevelni azt, 
akit világra hozhattak, a Lea 
Otthonnak ők is támogatói lesz-
nek. E reménnyel helyezem el 
az intézmény alapkövét – zárta 
szavait Spányi Antal megyés 
püspök, aki az ünnepség végén 
Isten áldását kérte az új épületre 
és majdani lakóira.

 Ádám Katalin

kezés ugyanis fontos mérföldkő 
a Lea Otthon életében, amely 
hat éve mûködik már Érden, de 
nem saját ingatlanban, hanem 
bérleményben. Most olyan 
házba költözhetnek, amelyet 
kifejezetten az otthon céljaira 
terveztek és építenek. Fontos 
mérföldkő ez a város életében 
is, hiszen Érd-Parkváros felső 
részén a katolikus egyháznak 
eddig nem volt semmilyen léte-
sítménye, az itt élőknek nem 
volt módjuk arra, hogy a kör-
nyéken vegyenek részt isten-
tiszteleten. Az új ingatlanon 
erre is lehetőség lesz. 

– Változó világunkban egyre 
több az olyan család, amely 
szükséget szenved. Megfeszített 
munkánk ellenére nagyon sok 
olyan ember van, aki erőtel-
jesebb segítségre szorul. 
Haláleset, munkanélküliség 
vagy akár a devizahitelek krízist 
okozhatnak a család életében. 
Ekkor az államnak, a karitatív 
szervezeteknek lépniük kell, 
hiszen nem lehet embereket a 
sorsukra hagyni – hangsúlyoz-
va beszédében Dudás Zoltán, 
kiemelve: ők a társadalomnak 
igenis fontos tagjai, akikért 
tenni kell. – Ha visszatekintünk 
a múltba, láthatjuk: dédapáink 
idejében az állam a közigazga-
tásban, hadászatban, külpoliti-
kában vállalt szerepet, a helyi 
kezdeményezésekben – az okta-
tásban, a szociális és egészség-
ügyi ellátásban – alig vett részt. 
Az egyház azonban mindig is 
jelen volt ezeken a területeken, 
ahogyan most is. Mindazok 
érdekében lát el felelősségteljes 
feladatot, akik nehéz helyzet-
ben élnek. Köszönet illeti azo-
kat, akik ennek az otthonnak a 
felépítését kezdeményezték, és 
azon dolgoznak, hogy a tervek 
megvalósuljanak, és fedélhez 
juthassanak a rászoruló édes-
anyák és gyermekeik – fûzte 
hozzá a főosztályvezető, aki 
azzal zárta beszédét: nem kell 
megijedni, nem kell félni.

 – Tudjuk, hogy amit teszünk, 
az jó, amit lépünk, azt olyan 
emberekért tesszük, akik baj-
ban vannak – hangsúlyozta.

Aradszki András országgyû-
lési képviselő beszédében azt 
emelte ki: Érd életében is fontos 
a Lea Otthon megépítése, hiszen 
olyan helyre sikerül így elhoz-
ni az egyház üzenetét, amely 
eddig fehér folt volt. És azért 
is fontos, mert olyan emberek 
gondozásáról, segítéséről van 
szó ebben az otthonban, akik 
igencsak rászorulnak arra, hogy 
visszavezessék őket az életbe. 

– Ez az otthon már bizo-
nyított: bizonyította azt, hogy 

Spányi Antal megyés püspök (balról) és Hajdú Ferenc atya, püspöki biztos 
elhelyezik az új Lea Otthon alapkövét

Az ünnepélyes alapkõletételen megjelent a városvezetés, valamint 
Aradszki András, Érd országgyûlési képviselõje is (jobbról a Marianum 
iskola diákjai)
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Dudás Zoltán, a Nemzeti Erõforrás 
Minisztérium fõosztályvezetõje 
(középen) köszönetet mondott az 
otthon megépítésén fáradozóknak 
(balról Hajdú Ferenc atya, jobbról 
Spányi Antal megyés püspök)


