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Ahol nagy a szükség, közel a 
segítség – tartja egy régi köz-
mondásunk. A Bibliában több 
helyen is találkozhatunk e témá-
val. Többször szoktuk idézni a 
Megváltó egyik tanításának sza-
vait: „Zörgessetek és megnyitta-
tik nektek, kérjetek és adatik nek-
tek.” Olvasóim közül sokan e pár 
mondatból észrevehették, hogy 
most a szükséget szenvedő idős 
korúakról van szó. Közelebbről: 
az Érden élő idős házaspárok, 
sok esetben magányos, egyedül 
élő emberek számára szeretnék 
biztató és megnyugtató tanácsot 
adni, hogy amennyiben szüksé-
gét érzik hová, kihez forduljanak 
segítségért. 

Személyes tapasztalatból 
is mondhatom: van segítség! 
Ezekről a dolgokról – pedig túl 
voltam nyolcvanadik évemen, 
– én sem tudtam. Hanem, ami-
kor feleségemet itthon baleset 
érte, elvitték a mentők, és pár 
napra kórházba került, akkor 
éreztem először az egyedüllét, 
az elhagyatottság nyugtalanító, 
fájdalmas jelenlétét. Igaz, fele-
ségem egy idő után hazakerült, 
de finoman fogalmazva alig 
tudott járni, mozgása nem volt 
tökéletes.

Egy idős házaspár tanácsá-
ra felhívtam (23-as körzetszá-
mon) a 375-185 számú tele-
font, ahol is a 18-as melléken 
egy kedves hölgy kikérdezett, 
mit is akarok? Mondandómat 
megértve pár órán belül meg-
jelent nálunk egy barátságos 
hölgy, aki rendszeresen meg-
mosdatta, fürdette, majd felöl-
töztette feleségemet. Az orvos 
által felírt recepteket kiváltot-

ta a patikából, aztán bevásá-
rolt, és környezetünk tisztán-
tartásáról is gondoskodott. 
A nővértől megtudtam, hogy 
itt Érden évekkel ezelőtt meg-
szervezték az Időseket Ellátó 
Központot, amelynek székhe-
lye Érden a Topoly u. 2. szám 
alatt mûködik. Mint elmondta, 
a házi segítségnyújtás jegyében 
saját otthonukban gondozzák 
azokat az idős embereket, akik 
önmaguk ellátására nem, vagy 
csak részben képesek.

Az időseket ellátó központ 
segítséget nyújt az étkeztetés-
ben is, mely a második számú 
feladatköre. A Topoly utcai 
központ napi egyszeri meleg 
étkezést biztosít azoknak, akik 
életkoruk, egészségi állapo-
tuk, szociális helyzetük miatt 
erről – mármint ebédjükről 
– nem képesek gondoskodni. 
Ezt a napi meleg ételt, az ebé-
det a Topoly u. 2. szám alat-
ti központ ebédlőjében lehet 
elfogyasztani. Aki otthon akar 
ebédelni, ételhordóval haza is 
viheti. Ha valaki sem a közpon-
ti ebéd elfogyasztására, sem a 
hazavitelre nem képes, akkor 
a beteg idős ember kérésére az 
ebédjét házhoz szállítják.

Nagy a jelentősége a házi 
segítségnyújtásnak. Az idős, 
egyedül élő ember könnyen 
krízis helyzetbe kerülhet oda-
haza. A legtöbb baleset ugyan-
is nem az utcákon fordul elő, 
hanem otthon, a lakásban, az 
udvaron, a kertben, tehát itt is a 
ház kerítésén belül. Egy várat-

lan botlás, pillanatnyi szédülés 
következtében az idős ember 
padlóra, földre, a kert betonút-
jára kerülhet. Ilyenkor jó lenne, 
ha valaki felsegítené, aki telefo-
nálna orvosért, vagy egyenesen 
a mentőkért, de senki nincs, 
aki segíthetne. Ilyenkor a veze-
tékes telefon messze van és a 
mobil sincs kéznél. Mégis van 
segítség! A házi segítségnyúj-
tás keretében kérésre az idősek 
hozzájuthatnak egy jelzőké-
szülékhez, amely könnyû és a 
csuklón viselhető, akár egy kar-
óra, felcsatolható. Ennek a kis 
készüléknek van egy jól látható 
piros gombja, amit ha a bajba 
jutott megnyom, azonnal vész-
csengő jelzi honnan, kitől jön 
az üzenet, vagyis a vészjelzés. 

A lakás egy központi helyén, 
előszobában, hálószobában 
vagy akár a nappaliban egy 
apró készüléket is elhelyez a 
központ azzal a céllal, hogy 
az ott látható gomb megnyo-
másával azonnal az ügyeletes 
hangja érdeklődik: mi történt, 
mi a baj? A segítség harminc 
percen belül a helyszínre érke-
zik. Városunk jól szervezett 
segítségnyújtásának van még 
egy humánus módja, mégpe-
dig az idősek klubja, amely a 
Topoly u. 2. alatt mûködik, és 
szeretettel várja a társaságra 
vágyókat, az egyedül élőket, 
a közösséget kedvelőket. Az 
állandó tagoknak napi három-
szori étkezést tud biztosítani a 
Klub. Jelentkezni lehet Érden a 
Hivatalnok u. 42–44. alatt, illet-
ve a 365-090-es telefonszámon. 
Lám, van segítség! 

  Bíró András

Van segítség!

Napjuk volt a gyerekeknek. 
Nem először: a feljegyzések 
szerint már a múlt század 
húszas éveitől tartottak ilyen 
ünnepet, később az ENSZ 
is felkarolta, 1955-től pedig 
szinte minden országban 
kijelöltek erre egy-egy napot. 
Magyarországon 1931 óta van 
gyereknap, mégpedig minden 
évben május utolsó vasár-
napján. Ilyenkor országszerte 
számtalan esemény, műsor 
várja a családokat, például 
a gyermekek ezen a napon 
ingyen léphetnek be a külön-
böző állatkertekbe, vidám- és 
élményparkokba. 

Idén sem volt ez máskép-
pen és az érdi programok 
szervezői is kitettek magukért. 
Idejekorán megjelentek város-
szerte a plakátok, részletes 
előzetes ismertetőt közölt az 
Érdi Újság is, a szülők, csa-
ládok előjegyezhették maguk-
nak, mikor, min akarnak 
részt venni; Bukfenc bohóc és 
Csengettyűs együttes, Csodák 
Palotája és Csipkerózsika, cso-
csó és kézműves foglalkozá-
sok várták sok egyéb mellett 
a fiatalokat. Ezeket a központi 
programokat egészítették ki a 
különféle helyi rendezvények 
óvodákban, egyéb gyermekin-
tézményekben, tehát mindenki 
találhatott valamilyen érdekes 
ünnepi eseményt. Sőt, látva 
az ünnepi kínálatot, a sokféle 
ajándékot, a kirakodó vásáro-
kat, akár fel is tehette gyere-
kének a kérdést: te mit válasz-
tasz, mit kérsz gyereknapra?

Azt azonban ritkán gondol-
juk végig: miért is van szük-
ség ilyen „jeles” napokra? Mert 
tudjuk, nemcsak a gyerekek-
nek, hanem sok másnak is van 
„saját” napja: építőknek és 
pedagógusoknak, bányászok-
nak és katonáknak, önkénte-
seknek és űrhajósoknak – és 
igen: nőknek és édesanyáknak 
is van napjuk. Többféleképpen 
értelmezhetjük ezeket a kiemelt 

dátumokat. Tekinthetjük pél-
dául figyelemfelkeltő alkal-
maknak: nagyon fontosak 
vagytok nekünk, gondolunk 
rátok, megemlékezünk róla-
tok, még ajándékot is kaptok. 
Aztán rengeteg példa van arra 
is, hogy ezek a napok meny-
nyire alkalmasak bizonyos 
kapcsolatok „kipipálására”. 
Anyának vittünk virágot, fel-
köszöntöttük, megpusziltuk 
– egy évig „le van a gond” róla. 
A munkahelyi nőnapok pedig 
napjainkra kezdenek csak 
normális medrükbe kerülni 
egy-egy szál virággal, és ez így 
rendben is van. A középkorúak 
azonban még emlékezhetnek a 
szakszervezeti ajándékkal – kis 
váza, esetleg vállalati emblé-
más hamutartó – ékesített for-
mális ünnepségekre, amikor a 
köszöntő beszédekből azt is 
megtudhattuk, hogy: „elvtár-
sak, nagyobb súlyt kell fektet-
nünk a nőkérdésre”.

Gyerekeink esetében termé-
szetesen nincs, nem lehet szó 
formális ünneplésről. Minden 
egészséges gondolkodású, nor-
mális ember szereti a gyere-
keket, igyekszünk tehát önfe-
ledt, vidám és tartalmas szó-
rakozást, értékes élményeket 
nyújtani nekik. Kevés öröm-
telibb érzés van, mint mikor 
azt látjuk, hogy egy apróság 
– kiváltképp, ha saját gyerek, 
vagy unoka – nevet, kacag, 
gondtalanul örül valaminek. 
Nemsokára úgyis felnőtt lesz 
belőle, és akkor… 

Tényleg: nem kellene vala-
mikor csak úgy, egyszerűen 
felnőttnapot tartani? Amikor 
jókedvűek lennénk, amikor azt 
csinálhatnánk, amit csak aka-
runk? Amikor az ünnep regge-
lén valaki megkérdezné tőlünk: 
te mit kérsz felnőttnapra…?

A szerkesztõ jegyzete

Gyermeknap után

Király Ignác és felesége, Erzsébet 
tizenhat gyermeket neveltek, 
nevelnek. Zömüknek szak-
mát, diplomát adtak a kezébe. 
A nagyobbak ugyan már kirepül-
tek a népes családi fészekből, a 
fiatalabbak azonban még a szü-
lői házban élnek, szeretetben, 
összetartásban. Királyék kiváló 
példával járnak elől, hogyan 
lehet, és érdemes sok gyermekes 
nagycsaládban élni. „Darabra 
megvagyunk, a minőségre törek-
szünk” – mondta tréfásan Király 
Ignác, miután rangos kitünte-
tését megköszönte a városi 
közgyûlésnek. Mielőtt azonban 
a képviselők munkához láttak 
volna a polgármester eleget tett 
még egy kellemes kötelessé-
gének: Pécz Imrének átadta az 
Érdi Sport Díjat (a kitüntetet-
tel interjú olvasható lapunk 13. 
oldalán). Ezt követően két rész-
önkormányzati tag ünnepélye-
sen esküt tett, majd a közgyûlés 
rátért az öt sürgős előterjesztés-
sel kibővített, negyvenhat pont-
ból álló napirendre. Tekintettel 
arra, hogy az összeolvasztásra 
ítélt két érdligeti általános iskola 
jó néhány érintettje – szülők és 
pedagógusok – is megjelentek a 
tanácskozáson, több képviselő 
javaslatára előre hozták az okta-
tási intézmények mûködésének 
racionalizálására, és a közokta-
tási intézkedési tervének módo-
sítására vonatkozó javaslatok 
tárgyalását. (Az iskolák egybeol-
vasztásához kapcsolódó írásunk 
lapunk 4. oldalán olvasható). 
A Hunyadi és a Széchenyi iskola 
jövőjéről szóló vitát követően a 
közgyûlés visszatért a tervezett 
napirendhez, és néhány fontos 
tájékoztató után II. fordulóban 
tárgyalta, majd elfogadta Érd gaz-
dasági programját, és egyebek 
között új rendeletet alkotott a 
helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról, amelyben a tele-
pülésrészi önkormányzat nem 

képviselő tagjainak ülésenként 
négyezer forint tiszteletdíjat álla-
pítottak meg, munkájuk jelké-
pes elismeréseként. Ugyanezen 
rendelet szerint havi 10 ezer 
forinttal csökkenthető a tiszte-
letdíja annak az önkormányzati 
képviselőnek, aki „igazolatla-
nul”, hiányzását előre be nem 
jelentve marad távol, vagy nem 
vesz részt a döntések legalább 
51 százalékában a közgyûlés, 
vagy – bizottsági tagsága esetén 
– a bizottságok tanácskozása-
in. Dr. Veres Judit kijelentette: 
szomorú, hogy ilyen rendeletet 
kell hozni. Az egyéni képviselők 
ugyanis mindenképpen a válasz-
tóiknak tartoznak felelősséggel, 
akik ezt számon is kérik tőlük, 
de a listán bejutott képviselőket 
elsősorban a saját frakciójuk, 
pártjuk kell, hogy kérdőre vonja, 
hiszen aki elvállalta a képviselői 
feladatot, vagy dolgozzon, vagy 
mondjon le! 

A továbbiakban a közgyûlés 
döntött a tanulmányi ösztöndíj-
pályázatról szóló rendelet módo-
sításáról, elbírálta a Gesztelyi 
ház területrészének hasznosítá-
sára kiírt pályázatot, és elfogadta 
a javaslatot, hogy a K&H Travel 
Kft. üzemeltesse a felújított épü-
letbe tervezett, galéria melletti 
mûvészkávézót. A képviselők 
döntöttek továbbá több, a csator-
názással összefüggő javaslatról, 
majd egyetértettek az Érd-Kom 
Kft.-vel történő, a zöldhulladék 
elszállításáról, a hulladékudvar 
üzemeltetéséről, valamint a sze-
lektív hulladékgyûjtő szigetek 
üzemeltetéséről és takarításáról 
szóló szerződések megkötésével. 
A Csér, a Csíz és a Kovács utcák 
átjárhatóvá tétele, pontosabban 
kialakítása miatt vált szükséges-
sé, hogy a térítésmentesen fel-
ajánlott ingatlanok önkormány-
zati tulajdonba kerüljenek, ezek-
hez adta hozzájárulását a városi 
plénum, majd elfogadta az Érdi 

Városi Televízió üzleti tervének 
módosítását, ami lehetővé teszi, 
hogy a régi, elavult kameráikat 
kétmillió forint értékig most ked-
vezményesen megvásárolható 
újakra cserélje. 

A közgyûlés hozzájárult 
ahhoz, hogy az érdi Szociális 
Gondozó Központ pályázat 
útján a már meglévő 3450 egy-
ségből álló támogatói szolgá-
latát, a növekvő igények miatt 
további 550 egységgel bővítse, 
ugyanakkor a képviselők abban 
is kinyilvánították egyetértésü-
ket, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást idén 125-ről 
140-re bővítsék, ami nem jelent 
pluszköltséget az önkormány-
zatnak. 

Sok szó esett korábban a 
város pályázat útján megvaló-
suló közösségi közlekedésének 
kialakításáról. Most a feltételek 
fejlesztésére, a helyi autóbusz-
hálózat megújításával, akadály-
mentesítésével, valamint az elő-
városi vasúttal teljes egységet 
képező szolgáltatási rendszer 
kialakításának előkészítésével 
kapcsolatos újabb döntéshoza-
talra van szükség. Ez valójában 
egy új pályázatot jelent, amellyel 
megvalósulhat a helyi, átfogó 
közösségi közlekedés. Segesdi 
János kifejtette, az esőbeállókat 
illetően befejezik a már elkez-
dett munkákat, és a korábbi 
tanulmányok is természetesen 
felhasználásra kerülnek, de 
annak ellenére, hogy mintegy 
másfél éves csúszást jelenthet 
a megvalósítását illetően, mégis 
beláthatóbb és eredményesebb-
nek ígérkezik ez az újabb pályá-
zati lehetőség, amit a közgyûlés 
is elfogadott. 

Mivel sok panasz érkezik a vil-
lamos mûvekre a vezetékjogok 
bevezetése miatt, ezért a törvény 
alkotmányellenességének utóla-
gos vizsgálatára indítványt nyúj-
tanak be Alkotmánybírósághoz 
az érintett ingatlantulajdono-
sok jogainak érvényesítése 
érdekében. Közterületek elneve-
zésének pontosításáról, illetve 
helyes írásmódjáról is döntött 
a testület. Erre egyrészt azért 
volt szükség, hogy megfelelje-
nek a magyar helyesírási sza-
bályoknak, másrészt a földhi-
vatali adatokban is esetenként 
pontatlanul szerepel jó néhány 
utca elnevezése. A képviselők 
egyetértettek azzal, hogy 
Érd csatlakozzon a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati 
Társuláshoz, és elfogadták a 
város 2011. évi Közbeszerzési 
Terv módosítását is, majd 
igent mondtak az Érdi Ruszin 

Negyvenhat napirendi pont a közgyûlés elõtt 

Év Családja Díj – elõször 
Ünnepélyes, megható pillanatokkal kezdõdött Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
májusi értekezlete: T. Mészáros András polgármesternek elõször volt alkalma 
átnyújtani az idén alapított, Év Családja Díjat, amely nem is kerülhetett volna 
méltóbb helyre, mint a Király családhoz, akiket Érd legnépesebb családjaként 
tisztelhetünk. 

Kisebbségi Önkormányzattal 
kötendő megállapodási javas-
latra és megszavazták, hogy 
ebben az évben is kiírják az 
Érdi Építészeti Nívódíj pályá-
zatot. Döntöttek a bölcsődék 
nyitva tartási rendjéről és elfo-
gadták a város Közmûvelődési 
Koncepcióját, majd a Pest 
megyei főkapitány számára is 
kinyilvánították egyetértésüket 
azzal kapcsolatban, hogy dr. 
Öveges Kristóf rendőr alezredest 
nevezze ki a helyi kapitányság 
vezetőjévé, aki a későbbiekben 
a közgyûlésnek beszámolt az 
Érdi rendőrkapitányság 2010-
ben végzett munkájáról (erről a 
közbiztonságról szóló írásunk-
ban számolunk be, lapunk 4. 
oldalán). Emellett a májusi érte-
kezleten a képviselők elfogad-
ták még az Érd Városi Polgárőr 
Egyesület, a gyermekvédelem, 
az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény és a Napra Forgó 
2010. évi teljesítményéről szóló 
beszámolót, majd az egyebek 
napirendi pontot követően zárt 
ülésen döntöttek a Közoktatásért 
Díj, az Érd Egészségügyért Díj 
és az Érdi Közszolgálati Díj ado-
mányozásáról. 

Az egyebekben többek között 
Antunovics Antal képviselő 
beszámolt arról, hogy a korábbi 
sikereken felbuzdulva, hétvége-
ken tovább folytatódik a telepü-
lésrész szisztematikus kitakarí-
tása, amiben legfőképpen a pin-
cetulajdonosok, Németh Tibor és 
csapata, Balogh Csaba, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat veze-
tője tizedmagával, a Városvédők 
és Óváros Részönkormányzat 
lelkes csapata vettek részt, és 
akiknek önzetlen munkájára 
továbbra is számítnak, remélve, 
hogy egyre többen csatlakoznak 
akciójukhoz. Több képviselő 
pedig a kisebb piacok kialakítá-
sát, és legfőképpen a kisterme-
lők általi árusítás engedélyezését 
sürgette ismét. 

 Bálint Edit

Király Ignác: „Darabra megvagyunk, a minõségre törekszünk!”
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Király Ignácné Erzsébet bejegyzi nevét Érd Város Krónikájába, amire nem 
csak õ, de 16 gyermeke is igen büszke lehet


