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Aki hisz a házasság eszméjé‑
ben, elmegy ezekre a rendezvé‑
nyekre, aki nem, az nem. Pedig 
talán éppen azokat kellene elér‑
ni, akik a házasságot egy letûnt 
időszak termékének tartják, 
akik számára az élettársi kap‑
csolat adta szabadság többet ér, 
mint a hivatalos papírral járó 
jogi és erkölcsi kötöttség.

A házasság különös intéz‑
mény. Egy férfi és egy nő élet‑
re szóló kapcsolatának ígérete. 
Egymás kölcsönös elfogadása. 
Erényeivel és hibáival együtt vál‑
laljuk a másikat, hisz így fogad 
el engem ő is. Nincs tökéletes 
ember, nincs tökéletes házas‑
ság. Ahogy az életünk során 
változunk mi, úgy változnak 
mások is, a párunk is – mondja 
Fórizs Gyula Zsolt parkvárosi 
baptista lelkipásztor. – Ha egy 
autót kapunk ajándékba, még 
a portól is védjük, ápoljuk, ha 
elromlik, javítani visszük, ha 
egy drága nyakláncot, akkor azt 
becsben tartjuk, dicsekszünk 
vele, legszebb alkalmainkon 
felvesszük, s ha meglazul a 
kapocs, ékszerészhez visszük. 
De vajon fordítunk‑e ennyi gon‑
dot az ajándékul kapott házas‑
ságunkra? Vagy úgy gondoljuk, 
azt nem kell ápolni, nem kell 
megbecsülni, védeni, óvni, 

gondoskodni arról, hogy minél 
tovább tartson? Dehogyisnem!

Mást sem hallani, mint hogy 
a házasság válságban van, hogy 
ma már nem divat az esküvő, 
hogy csökken a házasulási haj‑
landóság, hogy ennél jobb a 
lazább élettársi kapcsolat. S ez 
nem magyar jelenség.

Nem idejét múlt intézmény 
ez valóban?

Nem a házassággal van a baj, 
hanem velünk, emberekkel. 
Ha a házasságot elvetnénk, el 
kellene vetnünk a családot is. 
Ezt viszont senki sem akarja, 
márpedig a házasság az alap, az 
adja meg a formális kereteit és 
a tartalmát is a gyermekválla‑
lásnak, a családi életnek. Nem 
annyira a házasság intézményé‑
nek, mint inkább évszázados 
értékeknek a válságáról van szó. 
Az ember utat tévesztett, a kon‑
tinentális méretû gazdasági és 
társadalmi változások közepet‑
te elvesztette arány‑ és irány‑
érzékét, eltévedt a lehetőségek 
útvesztőjében. A palackból álta‑
la kiszabadított szellem ural‑
ma alatt felfokozott sebességgel 
éli életét, tartós eredmények 
helyett a pillanatnyi sikerekben 
keresi saját boldogulását. Ennek 
következtében sérültek azok a 
minták, amiket gyerekkorunktól 

követtünk, amely meghatározta 
egész életünket. Ezért van a sok 
válás is. S talán azért, mert nem 
igazán vállalunk felelősséget a 
társunkért, de önmagunk cse‑
lekedeteiért sem. Nem vagyunk 
belátók, nem vagyunk meg‑
bocsátók, azaz a szeretetünk 
sem az igazi, olyan, mint az 
egész életünk, amelyben nem 
vagyunk állhatatosak. 

Miért gondolja azt, hogy eze-
ken a világméretû negatív tár-
sadalmi problémákon egy ilyen 
kampány majd segíteni fog?

A február 11–19‑ig tartó érdi 
rendezvénysorozat önmagában 
nem fogja megváltani a világot. 
Az Angliában másfél évtizeddel 
ezelőtt s hazánkban ötödik éve 
beindított mozgalomnak nem 
is ez a célja, hanem az, hogy 
felhívja a figyelmet a házasság 
értékeire, hogy azt hirdesse, 
van megoldás, hogy bemutassa 
a válás következményeit, hogy 
rámutasson a rossz házasság, 
a gyermekek érdekeire való 
tekintet nélküli válások okozta 
mellékhatásokra, a szenvedély‑
betegségek, a devianciák erő‑
södésére. A „Házasság Hete” 
missziós ügyét Európa‑szerte 
az egyházak vállalták fel, mert 
egyrészt ez része történelmi 
küldetésüknek, mert számuk‑
ra legégetőbb, legfájdalmasabb 
az, hogy látják, nem becsüli az 
ember Isten ajándékát, a házas‑
ságot. Az egyházak számára ez 
nem kampány. A párkapcsolatok 
építése, a házasság előkészíté‑
se, a házasság gondozása és 
a krízishelyzetek kezelése hoz‑
zátartozik a gyülekezeti élet 

mindennapjaihoz és szerves 
része a lelkészek munkájának. 
A Házasság Hete rendezvényei 
csupán a betekintés lehetőségét 
nyújtják ebbe a tevékenység‑
be. Én már akkor is elégedett 
vagyok a hét zárását követően, 
ha csak egyetlen nehéz idősza‑
kot élő házaspár megtalálja a 
kivezető utat. Számunkra az a 
fontos, hogy a házasság értéke‑
iről, a családi boldogságról, a 
krisztusi szeretet erejéről szóló 
üzenetünk minél több ember‑
hez eljusson.

Ehhez azért a templom falai 
meglehetősen vastagok, a fala-
kon belül pedig nem sok ember 
gyûlik össze. Miként jut el ez 
az üzenet a nem templomjáró 
emberekhez?

A templom Isten háza, a 
Mindenható dicsőítésének, az 
imádságoknak, az egyházi litur‑
giának a színtere. A gyülekezeti 
élet, a lelkészi hivatásgyakor‑
lás azonban nem elsősorban 
itt zajlik, hanem a családoknál, 
iskolákban, emberi közösségek‑
ben, szeretetotthonokban, tár‑
sadalmi eseményeken stb. Így 
a Házasság Hete 2012 rendez‑
vénysorozat nevezetes esemé‑
nyei is bárki számára elérhető 
módon és környezetben zajla‑
nak majd. Decemberben hir‑
dettük meg „A szeretet” orszá‑
gos fotópályázatot. A beérkező 
pályamunkákból február 11‑
én a Városi Galériában nyíló 
kiállítást rendezünk. Ezen 
a napon lesz a „házassághe‑
ti” ünnepélyes megnyitó is, s 
az is a Gesztelyi Házban. A 18 
órakor kezdődő programon 

Szomorú, sőt sokkoló adat: 
Magyarországon évente több 
száz gyermek veszti életét. 
Hatalmas megpróbáltatás egy 
gyerek betegségének, halálának 
átélése, a gyász feldolgozása. 
A Szemem Fénye Alapítvány a 
reménytelenül beteg gyerekek‑
nek és szüleiknek próbál testi 
és lelki segítséget nyújtani pécsi 
és törökbálinti gyermekhospi‑
ce‑házaikban. De nemcsak a 
gyógyíthatatlan, hanem a krízis‑

helyzetbe került kicsiken és 
családjukon is segítenek: ado‑
mányokkal és odafigyeléssel. 
Az alapítvány beteg gyermekek 
egyedi, térítésmentes szállítá‑
sában is tevékenyen részt vesz 
országszerte, Pécsett pedig 
– elsőként Magyarországon – 
létrehoztak egy kegyeleti helyet 
a magzati, illetve csecsemőkor‑
ban elhunyt gyermekek hozzá‑
tartozóinak. 

Ez a sokrétû tevékenység – 

tán mondanunk sem kell – igen‑
csak pénzigényes: a szükséges 
anyagi forrásokat szponzori 
és civil támogatásból teremtik 
elő. Nemrég egy hazánkban 
egyedülálló kezdeményezéssel 
úgynevezett Charity shopokat 
nyitottak országszerte, ahol 
a szervezethez érkezett ado‑
mányokat árusítják, a bevételt 
pedig a beteg gyermekekre for‑
dítják. Az alapítványnak eddig 
összesen hat üzlete van – az 
ötödik Érden nyitott, december 
közepén, az Alsó utca 8. száma 
alatt (a Polgárok Házával szem‑
ben). 

Aki belép, láthatja: ez az üzlet 
nem egy turkáló. A (mosott, 
vasalt és vállfára akasztott) 
ruhák mellett itt a vegyiárutól 
a játékig minden kapható, az 
élelmiszert kivéve. Gyerek‑ és 
felnőttruhák, meséskönyvek, 
társasjátékok jól megférnek a 
sótartóval, a krumplinyomóval 
és a kovácsoltvas tállal. Az üzlet 
csak adományt árul, méghozzá 
igen jó minőségben.

– Üzleteinkből a vásárlás 
azonnali bevételén túl közve‑
tett hasznunk is származik: az 
emberek megismerkedhetnek 
velünk, vevőink és az üzlet‑
be látogatók egy része pedig 
szívesen felajánlja személyi 
jövedelemadója egy százalékát 
az alapítványunknak. Vonzóak 
az információs szórólapjaink, 
marketinganyagaink is, és min‑
den üzletünkbe látogató aján‑
dék Charity Magazinnal távo‑
zik. Boltjainkban természete‑
sen adományokat is örömmel 
fogadunk – mondta lapunknak 
Iványi Zoltán, az alapítvány 
kereskedelmi és marketing‑

igazgatója, hozzátéve: Érden 
igen jó minőségû adományokat 
kapnak, ezeket aztán a vásárlók 
szívesen megvásárolják.

Mint Vörösné Piroska, az 
üzlet vezetője hangsúlyozta: 
igyekeznek úgy alakítani a kíná‑
latot, hogy mindenki megtalálja 
a kedvére való, minőségi termé‑
keket, olcsón. A gyerekfelsők, 
‑nadrágok 590 forintba kerül‑
nek, ugyanígy a női és férfi‑
nadrágok is. A felnőtt felsőket 
790 forintért adják. 

– Kéthetente változik a kíná‑
lat, és minden héten 50 százalé‑
kos akciót hirdetünk egyes dara‑
bokra. Vásárlóink leginkább a 
gyerek‑ és az elegánsabb női 
ruhákat keresik; egyébként elő‑
rendelést is felveszünk: ha vala‑
milyen ruházati cikkre igény 
van, azt igyekszünk beszerez‑
ni – tette hozzá Piroska. Mint 
mondta, még kevesen ismerik 
az alig egy hónapja nyílt üzletet, 
visszatérő vásárlók (és adomá‑
nyozók) azonban már vannak.

Maga az üzlet egyébként 
egy nagylelkû adomány révén 
nyithatott meg Érden: az üzlet‑
helyiség Galambos Lászlónak, 
az alapítvány főszponzorának 
tulajdonában van, aki nemcsak 
térítésmentesen ajánlotta fel azt 
az alapítvány számára, de az 
üzlet berendezésének költsé‑
geit is vállalta. A többi már a 
jó szándékú embereken múlik, 
akik azzal, hogy vásárolnak 
vagy adományoznak, illetve 
felajánlják adójuk 1%‑át az ala‑
pítvány számára (adószámuk: 
18321407‑2‑02), az üzleten 
keresztül a beteg gyermekek és 
családjuk életét könnyítik meg.

 Ádám Katalin

Elõadások, beszélgetések – ötödik alkalommal

Házasság Hete 2012
Immár ötödik éve él Magyarországon a Házasság Hete 
mozgalom. Bálint-nap környékén tíz napig a házasság-
ról, a családról, a válásról, a krízisrõl és a megoldásról 
szólnak a fõbb hírek. Elõadások hangzanak el, beszél-
getésre invitálják az embereket, tanácsot osztanak, 
gyõzködnek. 

vendégelőadónk Pécsi Rita 
neveléskutató a házasság és az 
érzelmi intelligencia összefüg‑
géseiről beszél. Február 15‑én 
18 órakor a Festal étteremben 
Valentin‑napi gyertyafényes, 
mûsoros vacsorát szervezünk 
házaspároknak, amelyre korlá‑
tozott számban még elfogadunk 
jelentkezéseket. Február 18‑án, a 
ciszterci apátságban tartott záró 
eseményen Bíró László püspök 
beszél a házasság értékeiről. De 
akárcsak tavaly, lesznek hétközi 
előadások is, a televízió által 
közvetített kerekasztal‑beszél‑
getés, találkozás fiatalokkal. 
A részletes programot a február 
1‑jei sajtótájékoztatón ismertet‑
jük, de plakátokon, szórólapo‑
kon, a helyi lapok hasábjain, 
rádiók, televíziók adásaiban és 

természetesen liturgikus alkal‑
mainkon is hirdetjük a rendez‑
vényeket.

A Házasság Hete 2012 Érd 
programsorozat védnöke: 
Aradszki András országgyûlési 
képviselő és T. Mészáros András 
polgármester, patrónusai Érd 
Város díszpolgárai: Bíró András 
író, Domonkos Béla szobrász, 
Erdélyi-Takács István lelkész és 
Punk Mária Gemma ciszterci 
apátnő. 

További információk és az 
előzetes jelentkezéshez kötött 
programok iránt érdeklődők 
Fórizs Gyula Zsolt lelkészhez 
fordulhatnak a 20/886‑2062‑es 
telefonszámon, vagy a www.
parkvarosibaptista.erd.hu hon‑
lapon tájékozódhatnak.

 Vizsy Ferenc

Fórizs Gyula Zsolt lelkész: Én már akkor is elégedett vagyok a hét zárását 
követõen, ha csak egyetlen nehéz idõszakot élõ házaspár megtalálja a 
kivezetõ utat
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Jó minõségû adományokat árulnak

Üzlet a beteg gyermekekért
December közepén nyílt Érden egy különleges kis 
üzlet. Nem árukészletében és árfekvésében egyedül-
álló – bár aki ide betér, nemcsak jó minõséggel, 
hanem igencsak olcsó árakkal is találkozik –, hanem 
azért, mert a vásárlás teljes összege egy beteg gyer-
mekeket támogató alapítvány küldetését szolgálja.

A Charity shop nem egyszerû turkáló: a minõségi, de olcsó áron kínált 
cikkek eladásából befolyó pénzt teljes egészében egy beteg gyermekeket 
felkaroló alapítvány kapja
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helyi társadalom

Mit csinálnak a bárók, gró‑
fok leszármazottai? Arisz‑
tokratának nem jár bocsánat? 
Hová tûnt ez a réteg? Ezekre és 
hasonló kérdésekre kerestek 
választ az érdi Termál Hotel 
Ligetben megjelent érdeklő‑
dők e témakör szakavatott 
tudora, Adonyi Sztancs János 
író, újságíró segítségével, aki 
több könyvet szentelt a leta‑
gadott vagy kihalt rétegnek, 
amely újra éledezik, akár más 
köntösben…

Arisztokraták ma – ezzel a 
címmel adta közre ismerete‑
it két díszes, arisztokratikus 
kötetben a szerző, aki a száz‑
harminc nagy történelmi csa‑
lád több mint felét kutatta fel. 
Nosztalgiázás, megdöbbentő 
és izgalmas, érdekes történe‑
tek rajzolódnak ki ezekből 
az írásokból. Azt is megtud‑
tuk, hogy készül a harmadik 
kötet. 

– Hogyan jött az ötlet, hogy 
erről a letûnt rétegről írjon 
könyvet, és nem volt-e nehéz 
megszólítani őket? – szólt az 
első kérdés a szerzőhöz.

– Riportútjaim során szó 
szerint belebotlottam ebbe 
a témába, amikor megismer‑
tem a Fóton élő gróf Károlyi 
Lászlót, aki mély benyomást 
tett rám – válaszolta Adonyi 
Sztancs János. – Akkor hatá‑
roztam el, hogy érdemes 
volna jobban megismerni ezt 
a rejtőzködő réteget, mire 
gondolnak, hogyan élnek 
ma? Persze nem voltam biz‑
tos benne, hogy szóba áll‑
nak velem, eleinte rendkívüli 
gyanakvás vett körül. Nagyon 
sértett az, hogy jó szívvel 
közelítek feléjük, és mégis 
kételkednek a jó szándékom‑
ban. Később már összebarát‑
koztunk, és egymásnak adtak 
az ősi családok.

– Mi jellemzi őket, milyen 
emberek? Nem hasznavehetet-
len népség, aki csak dorbézol, 
ahogy olvastam? – faggatóz‑
tam tovább. Íme a válasz: 

– Sok író, költő és politi‑
kus lejáratta őket az évtize‑
dek alatt. Én kellemesen csa‑
lódtam bennük, mert három 
dolog jellemzi őket a huszon‑
egyedik század elején: a fel‑
tétlen ragaszkodás a magas 
kultúrához, a nemzeti elkö‑
telezettség és az istenhit. Az 
idősebb generáció megpróbál‑
ja a régi, ősi magyar értékeket 
megtartani, sokat tesznek a 
hazájukért, a fiatalabbak már 
kevésbé tartják családjuk 
szokásait… Annyira szétesett 
mára ez a réteg, hogy csak 
három‑négy család áll egy‑
mással kapcsolatban. A hazai 
és a külföldi arisztokraták 
között is nagy a törésvonal, 
az itthoniak sokkal gyanak‑
vóbbak és szegényebbek. 
Az újgazdagok, a mai vörös 
bárók pedig mindent elkö‑
vetnek azért, hogy „igaziak” 
legyenek, mert jól mutatna 
egy címer a kacsalábon forgó 
palotájukban vagy egy bárói 
cím a névjegyükön… 

Ebből is kitûnik, hogy nagy 
témába ásta bele magát a 
szerző, aki a kezdeti (kiadá‑
si) nehézségek után nem is 
sejtette, hogy exkluzív köte‑
tei borsos áruk ellenére is 
sikert aratnak, csaknem tíz‑ 
ezer példány fogyott belőlük. 
A róluk szóló Elprédált elit 
címû szociográfia is figyelem‑
re méltó olvasmány. Felhívja 
a figyelmet arra, hogy nem 
szabad ezt az értékes réteget 
leírni – de fontos másként leír‑
ni, azaz megörökíteni, mert 
behálózták történelmünket, 
életünket.

 Temesi László

Régi és új gazdagok


