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„Tisztelettel kérjük az érdi 
lakosokat, aki tud, segítsen! 
Rokkantnyugdíjas vagyok. Fiam 
rákos, daganatos, súlyos beteg. 
Ketten élünk 76 000 forintból. 
Helyzetünk kilátástalan, saj-
nos már a lakbért és a villany-
számlát sem tudjuk kifizetni, 
mivel a betegséggel kapcsola-
tos költségeink egyre magasab-
bak. Anyagi segítséget kérünk, 
hogy az otthonunk se kerüljön 
veszélybe, s az ünnepeket se 
kelljen sötétben töltenünk.” 

Fenti levelet egy idős asszony 
írta – kérte lapunkat, tegyük 
közzé segélykiáltását. Megadta 
a címét is; szolgálati lakásban 
élnek, itt látogattuk meg őket.

– Ne haragudjon, a csengő 
nem mûködik, ugyanis pár napja 
kikapcsolták nálunk a villanyt, 
pedig védett fogyasztó vagyok 
– fogadott a kapuban Kuczkó 
Istvánné. – Sajnos, mióta ezt 
az új kék mérőórát felszerelték, 
húszezer forint lett a fogyasz-
tásunk, amit nem értek, hiszen 
ketten élünk itt a fiammal, fával 
fûtünk, gázzal főzünk. Kértem 

a szolgáltatót, nézzék meg az 
órát, de azt mondták, a bemé-
rés nyolcezer forintba kerül, 
azt pedig nem tudtam kifizet-
ni. A villanyszámlákkal elma-
radtam, hát most kikapcsoltak. 
Sajnos, a fiamnak az utóbbi 
években nem volt bejelentett 
munkahelye, ezért nem kap 
táppénzt, az én nyugdíjamból 
élünk. Orvosi ellátásban ugyan 
részesül, és kap közgyógyellá-
tást is, de ez kevés: a gyógysze-
rekre, kiegészítő készítmények-
re havonta annyi elmegy, hogy 
a megélhetésre, rezsire 30 ezer 
forintunk marad. A lakbérünk 
havonta több mint harmincezer 
forint. Megboldogult férjem a 
MÁV-nál dolgozott, a vasúttól 
kaptunk szolgálati lakást, de 
mióta meghalt, az eredeti lak-
bér többszörösét kell fizetnünk 
– a villany 20 ezer, nem beszél-
ve a többi költségről. Ezt képte-
lenség kigazdálkodni egyetlen 
nyugdíjból – magyarázta az idős 
asszony. 

A szolgálati lakás tiszta, ren-
des – csak éppen hideg, hiszen 
mindössze egyetlen szoba 
fûtésére telik. „Itt ülünk egész 
nap, minek is fûtenénk többet” 
– intézi el a kérdést Kuczkó 
Istvánné, aki már a fia gyógy-
szereit mutatja.

– Az orvos egy olyan étvágy-
gerjesztőt írt fel, ami 38 ezer 
forintba kerül. Hogy tudnám 
én azt kiváltani?! Mikor a fiam 
beteg lett, azt mondtam magam-
ban: én elélek zsíros kenyéren 
is, csak ő kapja meg azokat a 
tápláló ennivalókat, amikre a 
betegsége miatt szüksége van. 
Gyümölcs, tejtermék mindig 
volt itthon. Megvettem a gyógy-

szereket, étrendkiegészítőket is, 
amit csak lehetett, de emellett a 
rezsit már nem tudtam fizetni. 
Választanom kellett: a fiam vagy 
a villany. Hát persze, hogy a fia-
mat választottam. Most nagyon 
rossz állapotban van szegény, 
mentők vitték el a kórházba. Az 
unokámmal naponta látogatjuk, 
persze, az útiköltség is pénz-
be kerül – tette hozzá az idős 
asszony, aki maga sem egészsé-
ges: veseproblémák miatt szá-
zalékolták le korábban.

– Az unokám most itt van 
velem, segít, amiben tud, de 
anyagilag nem támogathat, 
hiszen csak húszéves. Más roko-
nunk nincs, így csak idegenek 
segítségében bízhatok – tárta 
szét a karját. – Az önkormány-
zattól kapunk lakásfenntartási 
támogatást, meg kaptunk már 
rendkívüli segélyt is, de ezek 
mind elmentek gyógyszerre, a 
tartozás pedig csak gyûlik. Nem 
beszélve arról, hogy a fiam köz-
gyógyigazolványa lejárt, hóna-
pok múltán kapta csak meg az 
újat, így a gyógyszereket még 
drágábban kellett megvennünk. 
Írtam én annak idején egy rák-
betegeket segítő alapítványnak 
is, de nem kaptam tőlük választ, 
illetve csupán egy értesítést: 
technikai okok miatt most nem 
tudnak segíteni – jegyezte meg 
Kuczkó Istvánné.

Az alapítvány valószínûleg a 
jövőben sem tud anyagi segít-
séget nyújtani. Felhívtuk „A rák 
ellen, az emberért, a holnapért!” 
Társadalmi Alapítványt, ahol 
az ügyintéző elmondta: anya-
gi támogatást felnőtt ember-
nek adni nem tudnak, próbál-
junk érdeklődni a Nonprofit 

Információs Oktatóközpontnál 
(NIOK), az rengeteg hazai ala-
pítvánnyal áll kapcsolatban. 
A NIOK-tól sem kaptunk fejcsó-
válásnál többet – anyagi felaján-
lások nemigen érkeznek hozzá-
juk, inkább tárgyakat kínálnak 
fel a velük kapcsolatban állók. 
Próbálkozzunk a helyi család-
segítőnél – javasolták.

Az érdi családsegítő szolgálat 
aztán rövidre zárta a problémát: 
anyagi segítséget ők nem nyújt-
hatnak, csak az önkormányzat, 
potenciális helyi alapítványo-
kat, civil szervezeteket nem 
ismernek.

A kör tehát bezárult: az 
önkormányzat a törvények, ren-
deletek által szabályozott kere-
tek közt adható segítséget már 
megadta. Ez azonban Kuczkó 
Istvánné jelenlegi anyagi hely-
zetében kevés, hiszen a 76 ezer 
forintot jelentős összeggel kelle-
ne felduzzasztani ahhoz, hogy 
az asszony legalább részletek-
ben kifizethesse díjtartozásait 
és – ami legalább ilyen fontos 
– a jövőben a felszínen tudjon 
maradni. A pénzzavarból nem 
tudja kisegíteni magát azzal, 
hogy eladja az autóját, házát 
– előbbi nincs, utóbbi nem az 
övé. Munkát vállalni idős rok-
kantnyugdíjasként nem tud (és 
hová is vennék fel?!), a súlyos 
beteg tüdőrákos fia még úgy 
sem. Mint mondta, egyetlen 
reménye a jószándékú embe-
rekben van. Aki úgy érzi, tud 
segíteni, szerkesztőségünkben 
megtalálja Kuczkó Istvánné elér-
hetőségét, bankszámlaszámát. 
Persze, ő sem hiszi azt, hogy 
egy jótét lélek majd megjelenik, 
és kifizeti a 170 ezer forintos 

Segítséget kér egy beteg fiát eltartó rokkantnyugdíjas

Kilátástalan helyzetben
Olvasóinktól kér segítséget 
kilátástalan helyzetében 
egy idõs asszony, aki rok-
kantnyugdíjából nemcsak 
magát, de súlyosan beteg 
fiát is megpróbálja ellátni. 
Utánajártunk: milyen ala-
pítványi segítséget kaphat 
az, aki a kicsiny pénzét 
kénytelen gyógyszerekre 
költeni? Eláruljuk: sem-
milyet.

villanyszámla-tartozást – de ha 
sok ember pár száz forinttal is 
segít, már az megoldást jelent-
het ennek a családnak: például 
ha legalább részletekben fizet-
ni tudnák áramtartozásukat, 
az ELMŰ előrefizetős áram-
mérőt szerelhetne fel nálunk. 
A rokkantnyugdíjból azonban 

erre nem telik – ahogy kará-
csonyi lakomára, ajándékokra 
sem. De Kuczkó Istvánné igazá-
ból nem is erre vágyik, hanem 
arra, hogy ne kelljen a súlyosan 
beteg fiával állandó létbizonyta-
lanságban, a kilakoltatás fenye-
getettségében élnie. 

 Ádám Katalin

Kuczkó Istvánné a rokkantnyugdíjából él daganatos beteg fiával – kilátás-
talan helyzetében a jószándékú emberek segítségében bízik
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helyi társadalom

Új évi koncert 

Érden elõször!
Hagyományt szeretne teremteni az Érdi 
Kamarazenekar: január 7-én új évi koncertet 
tart a Szepes Gyula Művelődési Központban. 
A műsorban felcsendülnek majd a népszerű 
keringők, polkák, operettdallamok az együt-
tes és három ismert érdi művész jóvoltából, 
de táncosok is színesítik a programot.

A bécsi újévi koncert évtizedekkel ezelőtt 
belopta magát a szívünkbe, az előző napi 
szilveszteri fárasztó, de vidám boros, pezsgős 
mulatságra a legjobb gyógyír január 1-jén 
dél tájban mindig sokak számára a békés, 
nyugodt szemgyönyörködtetés a tévé kép-
ernyő előtt, és a lágyan ringatózás a dal-
lamok szárnyán… A pompa, a ragyogás, 
a boldogság, ami ilyenkor sugárzik felénk 
az osztrák fővárosból, elképesztő, az élmény 
felülmúlhatatlan. Nos, az érdi új évi koncert 
garantáltan kisebb szabású lesz – a dal-
lamvilág nem  változik –, de talán nagyobb 
szívvel „készül”, mint a bécsi, ami bizonyára 
a szórakoztatáson kívül nagy üzlet is. Rédai 
Erzsébet – a Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola művésztanára – fejéből pattant ki nem 
is olyan rég a szikra, ami kezd lángra gyúlni, 
mert közeledik a nagy nap, január 7-e, ami-
kor először csendülhetnek majd fel az „újévi” 
dallamok.

– Az Érdi Kamarazenekar eddig komoly-
zenei repertoárral lépett a közönség elé 
– mondta –, most új, a szórakoztató olda-
lunkról mutatkozunk be. Többek között 
Kálmán, Lehár, Strauss, Verdi, Suppe, Delibes 
keringői és polkái csendülnek fel először az 
érdi közönség előtt, igazi csemegét nyújtva 
át mindazoknak, akik színvonalasan szeret-
nének szórakozni ezen a hangulatos estén. 
Három kitűnő helyi énekművész lép fel, Stiblo 
Anna, a Lukin iskola igazgatója, Szóka Júlia 
operettprimadonna és Deák Mihály opera-
énekes. A hangszeres művészek az iskola 
tanáraiból kerülnek ki, a programot a Bonton 
Táncegyüttes színesíti. A karmester Véges 
János lesz Erdélyből.

Kevés városban rendeznek, főleg helyi 
erőkből, nívós új évi koncertet, most végre 
ez is megvalósul Érden, tehát január 7-én 
este 6 órakor a Szepes Gyula Művelődési 
Központ színháztermében. A belépőjegy is 
szolíd megterhelést jelent majd a családi 
költségvetésnek, a szervezők 500–1000 
forintot állapítottak meg, ami egy nem is 
jobb fajta  pezsgő ára…  Temesi László

Mindenki Karácsonya
A város kezdeményezésére idén először megrendezzük a 

MINDENKI KARÁCSONYÁT
az új sétálóutcában, a pavilonnál felállított karácsonyfa mellett

Ajándékosztás:
2011. december 23-án 15 órától  a pavilonnál

Ugyanitt találkozhat és beszélgethet 
az ÉRDI VSE női kézilabda- és labdarúgócsapatának tagjaival!

További információ a 06-20/240-3772 telefonszámon


