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A Nemzetközi Családnap ürügyén...
Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1994-re meghirdetett családév alkalmából május 15-ét Nemzetközi Családnappá nyilvánította, amelyet azóta minden évben világszerte megünnepelnek. Ez
egy alkalom, hogy a társadalom figyelmét a családra irányítsuk.
Az ember nem élhet egyedül, mindnyájan kisebb vagy nagyobb közösségbe tartozunk. A családépítés alapja az, hogy társak
vagyunk. Az összetartozás érzés a személyes kapcsolatokon keresztül mûködik: férfiak és nõk, szülõk és gyermekek, testvérek, unokák, idõsek és fiatalok között. A család hosszú távú fejlõdés során
bontakozik ki, amely egymás kölcsönös védelmén és az egyenlõségen alapul az élet minden területén. Elõsegíti a növekedést, helye
és kerete egymás elfogadásának, egymás tiszteletének.
Gyakran hangoztatott vélemény, hogy a család válságban van...
Pedig nem a család, hanem a társadalom, illetve az az ember van
válságban, akit csak rövidtávú szempontok vezérelnek. A mai célja
értelmét veszti. Sokszor a gyermek csupán a kapcsolatok „mellékterméke”.
Az ideális család, olyan közösség, amely értékrendet képvisel,
de nem érdeket. Nem „kivenni” akarnak a tagjai, hanem inkább
hozzáadni, gazdagítani. Persze az az értékátadás csak akkor hatékony, ha élményeken alapul. Nem elég beszélni róla... Jelen kell,
hogy legyen a családban a megtapasztalt szeretet, párbeszéd,
együttmûködés, bizalom, megbocsátás, felelõsségvállalás, biztonság. A család jelentõsége azért is nagy, mert nem lehet nem nevelni. Amilyen mintát gyermekeink „elé” élünk, olyanból fognak õk is
meríteni, mire felnõttek lesznek. A fiatalok botlásaiért, megromlásáért a felnõttek felelõsek. Ezért nemcsak az anyagi értékek átadásával törõdjünk, az erkölcsi értékek továbbörökítése legalább
olyan fontos. Felelõsek vagyunk egymásért. A családoknak is szüksége van arra, hogy társakra találjon és maga is szeretne társa lenni
más családoknak. Ennek tudatában hoztuk létre tíz évvel ezelõtt a
Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületét. Hiszünk abban, hogy a
gyermekvállalás öröm, a nagycsalád olyan pénzzel nem megvásárolható értéket tud felmutatni, amely mással nem pótolható.
Egyesületünk tartalmas programokat szervez (nemcsak nagycsaládosoknak), egymás segítésén fáradozik, érdekképviseletet lát
el, szeretne támogatni minden rászorulót, adományokat közvetít.
Jelenleg közel 100 tagcsaládunk van. Aki csatlakozni kíván, jelentkezhet Réthelyi Karolánál (312-532), illetve ezúton is hívunk mindenkit a május 14-i családi napunkra.
Lehel Ildikó
Dr. Vass Miklós Alapítvány foglalkoztató játszóháza
Biatorbágy, Tavasz utca–Diófa utca sarok.
Nyitva: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 9–16 óráig
Vizsgálat, tanácsadás: elõzetes megbeszélés alapján
06 (20) 322-3056 (egész nap) vagy 310-970 (este)

Prompt

TV, video, DVD, hifi,
monitor, ipari tévékamera,
monitor és egyéb híradástechnikai készülék javítása

TV–VIDEOSZERVIZ
Puskás Ferenc
híradástechnikai
mûszerész
Gábor Áron u. 8.
06 (23) 310-790

Festés-mázolás
-tapétázás
Teljes körû
lakásfelújítás
Kõmûves és
burkoló,
hõszigetelõ
munkák
Garancia, korrekt árak
VERES GYULA
Tel.: 311-430,
06 (30) 211-1916

Számítástechnikai üzlet
Értékesítés, szerviz,
használt eszközök adás-vétele

Telefonáljon olcsóbban, használjon internet alapú
telefont, mely számítógép és számítástechnikai
ismeretek nélkül, a hagyományos telefonhoz
hasonlóan használható.
A részletekrõl érdeklõdjön!
Aktuális árlista: www.esti.hu

Üzletünk új címe: Szabadság u. 96. (Viadukt u. sarok)
Tel./fax: 06 (23) 310-389
E-mail: info@esti.hu

Nyitva:
h.–p.: 8–18 óráig,
szombat: 9–13 óráig.

Béreljen eleganciát!
Esküvõre, házassági évfordulóra, rendezvényre, forgatásra,
randevúra, speciális alkalmakra!
Fehér oldtimer Rolls Royce
Hívjon: 06 (30) 251-0166

