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Az ENSZ 1991-ben nyilvánította 
október 1-ét az Idősek világ-
napjának. Ma Magyarország 
népességének több mint 20 
százaléka betöltötte már a 60. 
életévét, városunkban pedig 
csaknem 13 ezer idős ember 
él. Mindannyiunk tágabb vagy 
szûkebb környezetében élnek 
idősek, szükséges tehát, hogy 
figyelmünket rájuk irányítsuk, 
akár úgy, hogy az év egyik napját 
kizárólag nekik szenteljük. Az 
Idősek világnapja reflektorfény-
be állítja nemcsak az időseket, 
hanem azt a rengeteg törődést 
és szeretet is, amit a most fiata-
labb nemzedékek már megkap-
tak tőlük – mutatott rá köszön-
tőjében T. Mészáros András 
polgármester, majd hozzátette: 
nehéz szavakba foglalni, mit 
érez az ember egy ilyen külön-
leges napon, egy ilyen különle-

ges találkozás alkalmával, de az 
Idősek világnapja mindenkép-
pen felhívja a figyelmet arra, 
hogy a találkozás örömén túl, 
rendkívül fontos az idősekkel 
szembeni cselekvő odafigyelés 
és törődés. A városunkban élő 
nyugdíjasok kisebb-nagyobb 
csoportokat alkotva élnek 
közösségi életet, és tartalommal 
töltik meg a klubok mûködését. 
A klubhelyiségek biztosításá-
ban Érdligeten és Parkvárosban 
még akad tennivalója az önkor-
mányzatnak, de Ófaluban már 
megújult, szép környezetben 
találkozhatnak a nyugdíjasok. 
A városvezetés nem feledkezett 
meg az idősekről, sőt számít 
élettapasztalatukra és bölcses-
ségükre, ezért is hozták létre 
nemrégiben az Idősek Tanácsát. 
Fontos, hogy átadják a fiata-
labb nemzedéknek azt a közös-
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ségteremtő erőt, amiben eddig 
is kiváló példát mutattak. Egy 
ilyen közösségben jó együtt 
lenni, együtt ünnepelni! – hang-
súlyozta a polgármester, és arra 
kérte az időseket, hogy közös-
ségteremtésből kortól függet-
lenül, továbbra is mutassanak 
példát az ifjabb generációknak, 
hiszen ez a város akkor lesz 
igazán a miénk, ha az idősek 
példáján tud továbbfejlődni! 

A továbbiakban T. Mészáros 
András a városban mûködő, 
tizenkét nyugdíjasklub vezető-
jének egy-egy ajándékot átnyújt-
va köszönte meg az eddigi áldo-
zatkész munkáját. Szedlacsak 
Emília, a kultúrház igazgatója 
fontosnak tartotta elmondani, 
hogy a nyugdíjasokkal mindig 
öröm találkozni, hiszen vala-
mennyi mûvelődési mûsor rend-
szeres látogatói, míg a nyugdíjas 
klubok munkáját a mûvelődési 
házon belül, immár 15 éve dr. 
Badalai Ödönné segíti és szerve-
zi. Az idősek városi ünnepsége 
Szigeti Eszter versmondásával 
kezdődött, aki L. Horváth Gyula: 
Dal a nyugdíjasokról címû ver-
sét mondta el, aminek refrénje, 
„a szívünk még a régi tûzben 
ég” az est folyamán többször is 
megtapasztalható volt, amikor 
az idős emberek, fiatal éveiket 
felidézve, önfeledten együtt éne-
kelték az előadókkal az örök-
zöld slágereket. 

Ezt megelőzően, kora dél-
után T. Mészáros András pol-
gármester részt vett az Érdi 
Szociális Gondozóközpont 
Idősek Otthonában az Idősek 
világnapja alkalmából megtar-
tott, kedves, családias ünnep-
ségen is. A rendezvényen Érsek 
Sándorné intézményvezető 
Sütő András gondolatát idézve 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
fiatalabb nemzedéknek mindig 
szem előtt kell tartania, hogy 
nem velük kezdődött a világ, 
tehát el kell fogadniuk, és tisz-
telniük kell a korábbi generáci-
ókat, valamint a közelükben élő 

időseket, és kötelességük gon-
doskodni róluk. A Topoly utcai 
otthonban élő szépkorúakat a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola tanulói derítették jókedv-
re az előadott versekkel, dalok-
kal, zenei produkciókkal, vala-
mint Vígh Lajosné Katalinnak 
sikerült nótázásra is bírni őket. 

Az Idősek világnapja felhív-
ja a figyelmet életünknek egy 
nagyon fontos életszakaszára, 
melyet felelősséggel kell meg-
élni. Egy olyan időszak ez, 
amikor kizárólag az kerül elő-
térbe, ami számít, és, ami iga-
zán értékes, és nem a látszat. 
Nem könnyû, de ezt az életsza-
kaszt is lehet pozitívumként, 
értékként megélni, különösen 
akkor, ha ebben segítenek a 
fiatalabbak. A családokban ki 
kell használni a nemzedékek 
közötti kapcsolatok nevelő 
hatását. A legideálisabb, ha a 
nagyszülők – miközben vigyáz-
nak unokáikra – egyfajta pozitív 
„cinkosság” jön létre közöttük, 
és egy mélyen nevelő hatású 
együttmûködés. Ez olyan kap-
csolat, amelyben a nagyszü-
lő nem szülőként viselkedik, 
tehát nem szabályokat állít fel, 
és nem tanításokat osztogat, 
csupán élettapasztalatát adja 
át, akár úgy, hogy mesél, tör-
téneteket mond el saját élmé-
nyei alapján. Óriási érték egy 
családban, ha a gyermekek jó 
kapcsolatot tudnak kialakítani 
nagyszüleikkel, mert a fiatalok 
és az öregek kölcsönösen segí-
tik egymást emberségükben. 
Az idősek átadják tapasztalata-
ikat, bölcsességüket a fiatalok-
nak, akik ezáltal felfedezik saját 
gyökereik gazdagságát. Általuk 
tanulják meg, hogy azt értékel-
jék, ami valóban értékes, és ne 
azt, ami hamar elmúlik, és sem-
mivé válik! Az Idősek világnap-
ja csak felhívja a figyelmet, de a 
mi dolgunk, hogy ne csak egyet-
len napon, hanem egész évben 
odafigyeljünk az idősekre!
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Önkormányzati választás
Érd megyei jogú város
új közgyûlésének összetétele:
Fidesz: 13 fõ: T. Mészáros András polgármester
 Antunovits Antal
 Mészáros Mihály
 Mórás Zsolt
 Segesdi János
 Tekauer Norbert
 Kopor Tihamér
 Donkó Ignác
 Tóth Tamás
 Fülöp Sándorné
 Kéri Mihály
 dr. Veres Judit
 Szabó Béla

Közérdek/MSZP (2 fõ): dr. Döcsakovszky Béla
 Bakai Nagy Zita

Civil Érdek:  Jakab Béla

2030 Egyesület:  dr. Csõzik László

Jobbik:  Süle-Szigeti Gábor

Kisebbségi választási eredmények
A bolgár önkormányzat képviselõi:
Márta Ildikó (MBE), Dr. Matejevszki Aszen (MBE), 
Molnárné Jorgova Mária (MBE), Tanevné Vladova Bojána 
(MBE)

A cigány önkormányzat képviselõi:
Balogh Csaba (Lungo Drom), Balogh Gusztáv (Lungo 
Drom), Majsai Ferenc (Lungo Drom), Sárközi Lajos (Lungo 
Drom)

A görög önkormányzat képviselõi:
Ajanidisz Pandelisz (Syllogos), Joresz Anikó(Syllogos), 
Szopkó Aphrodité (Syllogos), Szopkóné Papakosztandisz 
Eleni (Syllogos)

A horvát önkormányzat képviselõi:
Antunovits Antal (Magy. Horv. Szöv.), Piszák Lászlóné 
(Magy. Horv. Szöv.), Szabó Marianna (Magy. Horv. Szöv.), 
Weszelovits Istvánné (Magy. Horv. Szöv.)

A lengyel önkormányzat képviselõi:
Molnárné Sagun Zdzislawa Maria (Lengyel Szt. Adalbert 
Egy.), Dr. Morvay Malgorzata Rozália (Lengyel Szt. 
Adalbert Egy.), Szczerba Krzysztof Piotr (Lengyel Szt. 
Adalbert Egy.), Tanyi Márton Antal (Lengyel Szt. Adalbert 
Egy.)

A német önkormányzat képviselõi:
Eszes Mária Margit (ÉMNÖSZ), Falusiné Matics Zsuzsanna 
(ÉMNÖSZ), Hazenauer Dániel (ÉMNÖSZ), Tölgyesi Ottóné 
(ÉMNÖSZ)

A ruszin önkormányzat képviselõi:
Martonosi Tamás (HORUE, RUKE), Németh József 
(HORUE, RUKE), Dr. Hricz Andrea (RUKISÖSZ), Szmolárné 
Nagy Marianna (RUKISÖSZ)

A szerb önkormányzat képviselõi:
Csánics Sándor (Nemz. Hagyományõrz. Kult. Egy.), Gyukin 
Szvetozár (Nemz. Hagyományõrz. Kult. Egy.), Gyukin 
Tijana (Nemz. Hagyományõrz. Kult. Egy.), Rockov Milán 
(Nemz. Hagyományõrz. Kult. Egy.)


