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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

A statisztikai adatok szerint 
2005-ben az akkor még tízmil-
liós Magyarországon alig több 
mint négymillió ember élt 
házasságban, 114 ezren külön 
éltek a férjüktől-feleségüktől, és 
803 ezer volt az elvált embe-
rek száma. A gyerekek jelen-
tős része csonka családban nő 
fel, otthonról az elromlott és 
felbomlott házasság mintáját 
hozva. Ha hozzáadjuk mind-
ehhez, hogy a tinédzserek közt 
gyakran „sikk” a 14-16 éves kor-
ban megkezdett szexuális élet, 
a házasságkötések ideje pedig 
egyre inkább a 30-as évekre 
tolódik, felmerül a kérdés: érde-
mes-e a 18 éves korosztállyal 
házasságról, életre szóló kap-
csolatról beszélgetni? 

Szerencsére sokan vélik úgy, 
hogy manapság is köthet két 
ember életre szóló szövetsé-
get, és erről nemcsak lehet, de 
kell is beszélni egy olyan világ-
ban, ahol a fiatalok akaratla-
nul is pont ennek ellenkezőjét 
tapasztalják. És hogy egy ilyen 
beszélgetés, előadás mennyi-
re megragadhatja a fiatalokat, 
mi sem mutatja jobban, mint 
az a rendhagyó osztályfőnöki 
óra, amit Varga György baptis-
ta lelkész tartott a Kós Károly 
Szakiskolában, a Házasság 
Hete rendezvénysorozatának 
keretében, február 15-én.

A becsengetés utáni fészkelő-
dés, halk beszélgetés abbama-

radt, vágni lehetett a csöndet 
– látható volt, hogy a hallottak 
mindenkit érintenek és érde-
kelnek. Sajnos, sok otthonban 
kevés szó esik arról, hogyan 
lehet és érdemes társat találni 
– gyakran a gyerekek ebbe a 
kérdésbe nem is tûrnek beleszó-
lást. Varga György azonban nem 
rózsaszín és idealizált képet fes-
tett, hanem saját tapasztalatait 
és a Biblia házasságról szóló 
tanításait úgy osztotta meg a 
gyerekekkel, hogy azt is tudato-
sította bennük: a házasság meg-
tartásáért igenis küzdeni kell.

A lelkész hangsúlyozta azt 
is: a házasságokat nem az tart-
ja össze, amiért megköttettek: 
azaz a szerelem, a gyerek utáni 
vágy vagy a közös célok – a 
szerelem elmúlhat, a gyerekek 
kirepülnek, a közös célokat 
pedig vagy eléri a pár, vagy 
nem. A házasságot a két fél 
ragaszkodása tartja össze. 

– A házasságban két ember 
eggyé válik – ami nemcsak a 
szexualitást jelenti, hanem azt 
is, hogy nemcsak testileg, de 
érzelmileg is levetkőzhetnek 
egymás előtt, és a lelküket is 
megmutathatják egymásnak. 
Ehhez azonban az kell, hogy 
elfogadjuk magunkat, és így el 
tudjuk fogadni a társunkat – fej-
tette ki Varga György. 

A lelkész szerint nagyon fon-
tos, hogy a fiatalok abban a kor-
ban, amikor a leginkább fogéko-

nyak, kapjanak pozitív üzenete-
ket, gondolkodási és viselkedési 
modelleket – főleg azért, mert 
sokan csonka vagy diszfunkcio-
nális családban élnek.

– Döntést hozni akkor tud az 
ember, ha vannak alternatívái. 
Ha lehetőségük van a válasz-
tásra, a fiatalok között egyre 
többen lesznek, akik meglátják 
a házasságban az értéket és a 
szépséget is – tette hozzá Varga 
György.

Február 14-én Ittzés István 
lelkész az evangélikus temp-
lomban a házasság alapveté-
séről beszélt. Így fogalmazott: 
boldog házasságot csat krisztusi 
alapokon lehet élni. 

– A világi gondolkodású 
embernek evidens: a házasság 
alapja a szerelem. Csakhogy aki 
idealista alapokkal megy bele 

a házasságba, és nem veszi 
tudomásul: minden ember élete 
tele van bûnnel, az elbukik. 
A mindennapokban sok pél-
dából láthatjuk: a szerelemből 
nem szeretet lesz idővel, hanem 
gyûlölet. Tehát nem a szeretet 
lesz a szerelemből, hanem pont 
fordítva: a szerelem a szeretetből 
újul meg újra és újra. A szeretet 
csodálatos aranyfoglalat, amit 
Isten ad, megőrződik benne 
minden érték, és nem múlik el. 
Ennél jobb receptet adni nem 
tudok – mondta az idős lelki-
pásztor, aki ötvenedik házassági 
évfordulóját ünnepli az idén. 

Remélhetőleg sokan megfo-
gadják a receptjét – azok is, 
akik házasok, és azok is, akik 
csak tervezgetik ezt a fontos 
lépést. 

 Ádám Katalin

Varga György baptista lelkész 
köszöntötte a mintegy százhúsz 
fős közönséget, majd az ökume-
nikus énekkar szolgálatát köve-
tően Aradszki András keresz-
ténydemokrata országgyûlési 
képviselő értékelte az elmúlt 
hét eseményeit. Az ökume-

nikus istentiszteleten Bíró 
László tábori püspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
Hitoktatási Bizottság elnöke, a 
Magyar Katolikus Egyház csa-
ládreferense a Házasság Hete 
„Vágyni arra, ami a miénk!” jel-
mondatára építve beszélt a hit-

ről, a házasságról, a családról. 
Azt hangsúlyozta, hogy az Isten 
képmását egyedüliként magán 
hordozni képes ember csak 
Isten áldásával kísért házasság-
ban találja meg igazán önma-
gát. A házasság nem egyszerûen 
összetartozás, hanem egymásért 
való feláldozás, a másikban való 
teljes feloldódás, a társunkért 
való tanúságtétel is. A tartós 
házasság csak a krisztusi sze-
retet fényében létezhet. A nagy 
egyházak a családból nőttek ki, 
a család maga is egy kis egyház, 
ami sajnos sok esetben nem 
mûködik megfelelően.

Bíró László a beszéde végén 
megáldotta a jelenlévőket, a 
házastársakat és házasságukat, 
majd Vassné Baki Ilona parkvá-
rosi református lelkész, Fórizs 
Gyula Zsolt parkvárosi baptista 
lelkész, Boros Zoltán Érd-tuscu-
lanumi plébános, Szabó Mihály 
görög katolikus parókus, Varga 
György érdligeti baptista lelkész 
a püspökkel együtt imát mond-
tak a házasságért, a házasság-
ban élőkért.

A Házasság Hete történései-

nek értékelése még a következő 
napok, hetek közös feladata, 
de Fórizs Gyula Zsolt baptista 
lelkész, mint a programsoro-
zat főszervezője hangsúlyozta, 
hogy soha ennyi támogató nem 
állt az ügy mellé, soha ennyi 
közremûködő nem segítette a 
munkát, soha ennyi látogató 
nem követte az eseményeket, 
mint ebben az évben.

Köszönettel tartozunk T. 
Mészáros András polgármes-
ternek és Aradszki András 
országgyûlési képviselőnek 
a védnökségért, a város dísz-
polgárainak a patronálásukért, 
a több mint kéttucatnyi intéz-
ménynek, szervezetnek, vállal-
kozónak és magánszemélynek 
támogatásukért, felajánlásukért, 
a félszáz előadónak, fellépőnek 
és közremûködőnek áldozatos 
munkájáért. A tizennyolc prog-
ramon ezernél több embert 
köszönthettünk, s az Érdi 
Városi Televízió partnerségének 
köszönhetően a legfontosabb 
események az Interneten is 
visszanézhetőek. 

 Vizsy Ferenc

Ökumenikus istentisztelet  
a ciszterci apátságban
A Házasság Hete 2012. érdi programsorozat tizennyolc 
rendezvényt követõen február 19-én befejezõdött. A 
hivatalos záróeseményre február 18-án került sor a 
Ciszterci Nõvérek Regina Mundi Apátságában. 

A ciszterci nõvérek adtak otthont a Házasság Hete érdi zárórendezvényének
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Kérdések és válaszok a Házasság Hete rendezvényein

A jó házasság receptje:  
ragaszkodás, szeretet
Mi a jó házasság „receptje”? Mire lehet sikerrel 
alapozni egy hosszú távú kapcsolatot? Erre keresték 
a választ a Házasság Hete több elõadásán is. Alább 
következzék két – nagyon hasonló – recept: az egyik 
Varga György baptista lelkésztõl, aki a Kós Károly 
Szakiskolában tartott rendhagyó osztályfõnöki órát, a 
másik Ittzés István lelkésztõl, aki az evangélikus temp-
lomban beszélt a házasság alapvetésérõl. 

Varga György lelkész nemcsak a házasságról, hanem a felnõttségrõl és 
önmagunk elfogadásának fontosságáról is beszélt a fiataloknak
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