
Érdi Újság 5XXII. évfolyam, 2012. február 16. helyi társadalom

Az elmúlt fél évszázadban csak-
nem hatszorosára nőtt az el-
váltak száma Magyarországon. 
Ugyanakkor egyre kevesebben 
kötnek házasságot: 1995-ben a 
KSH adatai szerint 73 238 há-
zasság köttetett és 29 309 bom-
lott fel, míg 2009-ben 36 730 
házasságra 23 820 válás jutott. 
Ez azt jelenti, hogy tizenhét 
éve még 2,45 házasságra jutott 
egy válás, három éve viszont 
már csak 1,54-re. Az érdi adatok 
sem jobbak. A statisztika sze-
rint városunkban 2005-ben még 
2,15 házasságra, 2010-ben már 
csupán 1,33 házasságra jutott 
egy válás. 

Megállítható-e ez a negatív 
tendencia? Lehet-e arra ösz-
tönözni a házaspárokat, hogy 
kapcsolatuk felbontása helyett 
inkább erősítsék azt, és találják 
meg a benne rejlő értékeket? 
Jó évtizede egy angol házaspár 
úgy gondolta, igen. Elindítottak 
egy mozgalmat az Egyesült 
Királyságban, amelynek fő 
célkitûzése az volt, hogy újszerû 

és kreatív módon ismertesse 
meg az emberekkel azokat a ha-
gyományos értékeket és bibliai 
alapelveket, amelyeknek alkal-
mazása sikeressé és örömtelivé 
teheti a házasságokat. Azóta e 
mozgalom világszerte elterjedt, 
és Valentin-nap környékén több 
országban, városban megtartják 
a Házasság Hetét.

Érden öt éve indult ez a kezde-
ményezés, egy-egy előadással, 
rendezvénnyel. Idén már nyolc 
napig tart az érdi Házasság Hete, 
több helyszínen, mindenki szá-
mára látogatható, illetve meghí-
vásos programokkal, amelyek 
között mindenki megtalálhatja 
az érdeklődésének, ízlésének, 
hitének megfelelőt. 

A programok különlegessé-
ge, hogy nemcsak a fiatal há-
zasokat szólítja meg, hanem a 
45–55 éves korosztályt is, mivel 
jellemző tendencia, hogy so-
kan a gyerekek kirepülése után 
szeretnének új életet kezdeni. 
A szervezők a 16–19 éves fiata-
lokra is gondoltak, akik nem-

sokára az együttélés mikéntjé-
ről döntenek majd. A Házasság 
Hete – túlzás nélkül állíthatjuk 
– az egyik legszélesebb összefo-
gással létrejött rendezvénysoro-
zat Érd életében: a szervezésben 
és a lebonyolításban részt vesz 
hét egyházközség, gyülekezet, 
patronálói Érd város díszpolgá-
rai, védnökei Aradszki András 
országgyûlési képviselő és T. 
Mészáros András polgármes-
ter. Programjai között országos 
fotópályázat és rendhagyó osz-
tályfőnöki óra éppúgy szerepel, 
mint televíziós beszélgetés, ét-
termi vacsora és a különböző 
előadások.

A rendezvénysorozat feb-
ruár 11-én kezdődött a Városi 
Galériában, a Szeretet című 
országos fotópályázat értékelé-
sével és megnyitásával. Vassné 
Baki Ilona református lelkész 
szívhez szóló, a szeretettel, há-
zassággal kapcsolatos gondola-
tait, illetve a zeneiskolás fiata-
lok produkcióját az eredmény-
hirdetés követte. A pályázatra 

mûkedvelő és hivatásos fényké-
pészek egyaránt jelentkezhet-
tek; ennek – és a témaválasztás-
nak – köszönhető a fotók válto-
zatos volta. Hiszen, mint Kéri 
Mihály, a Városi Galéria vezető-
je köszöntőjében fogalmazott: 
a szeretet megközelíthetetlen 
fogalom; mindannyian érezzük, 
de nagyon nehezen körülírha-
tó, elsősorban a mûvészetekben 
ábrázolják igazi mélységeit. 

Sok fotó témája a gyermeki 
szeretet volt, mások inkább a 
családi összetartozást, a férfi-
nő kapcsolatot ragadták meg. 
A zsûri a beérkezett mintegy 
harminc kép közül hármat el-
ismerő oklevéllel, hármat díjjal 
jutalmazott. Simó Szabolcs nem-
csak az első díjat, de egy okleve-
let is hazavihetett. A budapesti, 
húszas évei elején járó fiatalem-
bernek T. Mészáros András – az 
első díj fel+ajánlója – adta át a 
jutalmat. 

– Nagyon megtetszett a pá-
lyázat kiírása, és mivel több, a 
közelmúltban készített fényké-
pemnek a szeretet volt a témája, 
jelentkeztem. A nyertes fotóm 
(címe: A szerelem szárnyán) 
a Libegőn készült – mond-
ta lapunknak Simó Szabolcs. 
A fiatalember ugyan az egyete-
men nem fényképezést tanul, 
mégis – mint megjegyezte – a 
jövőben szeretné majd ezzel ke-
resni a kenyerét. 

Aki szívesen megnézné a 
szeretetről szóló fotókiállítást, 
február 28-ig megteheti, sőt, 
szavazhat is a fotókra, hiszen 
a közönségdíjat csak a kiállítás 
zárását követően ítélik oda a 
rendezők. 

A kiállítás megnyitója után a 
Házasság Hete programsorozat 
ünnepélyes megnyitója követ-
kezett, a városvezetés, illetve 
az országgyûlési képviselő rész-
vételével. 

Varga György baptista lelkész, 
a rendezvény házigazdája úgy 
fogalmazott: a házasság Isten 
csodálatos ajándéka és gondos-
kodása az ember számára. 

– Ebben a különleges, szövet-
ségi kapcsolatban bárki meg-
tapasztalhatja a feltétel nélküli 
szeretetet, a hûséget, az őszinte 
megbocsátást a neki rendelt tár-
son keresztül. A házasság olyan 
kötelék, ami nagyon erős, ha be-

Házasság Hete színes programokkal, kérdésekkel és válaszokkal

Kevesebb házasság,  
sok válás Érden is
Egyre kevesebb házasság köttetik Magyarországon, és ezen belül Érden is. Pedig 
a házasság biztonsága, megtartó ereje nemcsak a család, hanem a társadalom 
számára is kiemelten fontos. A Házasság Hete rendezvénysorozatot azzal a céllal 
rendezik meg évrõl évre, hogy erõsítsék ezt a köteléket. Idén országos fotópályá-
zattal, illetve egy különleges elõadással indult a nyolcnapos program.

lekapaszkodunk, hogy megtart-
son bennünket, de elég gyenge 
ahhoz, hogy elszakadjon, ha ez 
lenne a célunk. Ebben a világ-
ban nagyon sok minden húzza 
szét a házasságokat. A Házasság 
Hete pont azzal a céllal jött lét-
re, hogy erősítse azt a tudatot: 
ebbe a kapcsolatba belekapasz-
kodni is lehet, sőt, érdemes is 
– hangsúlyozta Varga György. 

T. Mészáros András köszön-
tőjében arról beszélt, mit is je-
lent manapság a házasság. 

– A jó házasság bizony na-
gyon sok figyelmet, türelmet, 
szeretetet igényel. Manapság a 
házasságok nagy része felbom-
lik. Pedig a szándék most is 
megvan: a fiatalok hosszú, bol-
dog családi életet szeretnének 
– kérdés, hogy a társadalom, 
a kisebb-nagyobb közösségek 
megadják-e a lehetőséget, hogy 
ezek a szándékok megvalósulja-
nak. Én úgy látom: a társadalom 
még adós ezzel, saját magának 
okozva így nagyon nagy kárt. 
Végig kellene gondolni azokat 
az eszközöket, amelyekkel ezek 
a káros folyamatok megfordít-
hatók. A mi városunkban ez kü-
lönösen fontos, hiszen évente 
ezer fiatal ember költözik Érdre, 
itt kívánva családot alapítani, 
gyermeket nevelni. Van, amit a 
városnak, van, amit magának 
a családnak, de van, amit a 
törvényhozónak kell megten-
nie annak érdekében, hogy a 
jelenlegi demográfiai folyamat 
megálljon, illetve megforduljon. 
Ez a rendezvénysorozat is egy 
lehetőség erre – tette hozzá a 
polgármester, aki reményét fe-
jezte ki, hogy a Házasság Hete 
programjai sok érdeklődőt 
vonzanak majd, és köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
segítségükkel, támogatásukkal 
lehetővé tették a Házasság Hete 
megrendezését. 

Birta Miklós jazz-fusion gi-
táros virtuóz bemutatója után 
Uzsalyné Pécsi Rita nevelésku-
tató tartott előadást az érzelmi 
intelligenciáról, illetve a házas-
ságban betöltött szerepéről. 
A sok-sok humorral, szemé-
lyes tapasztalattal fûszerezett, 
lebilincselő előadást pár mon-
datban lehetetlenség volna 
visszaadni, inkább egy igen 
fontos – bár sokak számára 
meglepő – megállapítást idéz-
nénk: döntéseink mindössze 

harminc százalékát hozzuk tu-
datosan, nagyobbik részben az 
érzelmi hátterünk indíttatásai 
játszanak szerepet. Érzelmi in-
telligenciánkhoz pedig a kész-
ségeinken keresztül vezet az 
út. Ezeknek csupán egy része 
kognitív készség; a többi, mint 
például a beleérzőképesség, a 
nyitottság, az egymásra figye-
lés, a kötődés, az érdeklődés 
nem tanulással, megértéssel 
fejlődik, hanem az átélés, a 
tapasztalás során. 

– Hiába magyarázod el a há-
zastársadnak, hogy könnyebb 
megoldani a problémát úgy, ha 
végighallgatjátok egymást. Az 
érzelmi tanulás nem a meg-
értés, hanem az átélés során 
zajlik. Ahogy biciklizni is bi-
ciklizve, járni is járva és úszni 
is úszva tanulunk – hangsú-
lyozta Uzsalyné Pécsi Rita, aki 
úgy fogalmazott: az érzelmi 
intelligencia egy házasság so-
rán sem hirtelen keletkezik, és 
nem is magyarázat eredménye, 
hanem sok-sok apró élményé, 
áldozaté. 

 Reméljük, a Házasság Hete 
rendezvényein olyan élménye-
ket élhetnek át az érdeklődők, 
amelyek segítségükre lehetnek 
házasságuk megtartásában, 
mûködtetésében – nemcsak egy 
héten, hanem egy életen át.

 Ádám KatalinHázasságok és válások számának alakulása Érden (2005–2010)

A Szeretet címû fotópályázatot Simó Szabolcs (Budapest) nyerte, aki nemcsak az elsõ díjat vihette haza, hanem 
egy elismerõ oklevelet is
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Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató az érzelmi intelligenciáról tartott érde-
kes, sok humorral, személyes tapasztalattal fûszerezett elõadást

A rendezvénysorozat védnökei: T. Mészáros András polgármester és 
Aradszki András parlamenti képviselõ


