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Kamaszkoromtól kezdve, ha napi
lap került a kezembe, előbb min
dig az apróhirdetéseket böngész
tem. Ezek ugyanis az adott korban 
pontosan tájékoztatnak bennün
ket a jelenlegi gazdasági, politikai, 
kulturális helyzetről. Izgalmasnak 
tûnő kérdés volt előttem akkori
ban is, hogy mit akarnak eladni és 
mit kívánnak vásárolni az embe
rek. Kik vannak többen: az állást 
kínálók vagy az állást keresők? 
Milyen árucikkekből van kínálat? 
Gondolom, ezek mind számba
jöhető adatok egy ország gazdasá
gi, társadalmi helyzetét tekintve. 
Lássunk most bizonyságul néhány 
példát különböző korokból.

A 48/49es szabadságharc kitö
rése előtti évekből lapozzunk bele 
a Kossuth Lajos által szerkesz
tett Pesti Hírlap 1843. április 6án 
megjelent számába. Az apróhirde
tések közt feltûnően sok a virág 
és vetőmagvakat kínáló ajánlat. 
Íme, közülük egy: „Holbauer 
János Gézánál Pesten, a Király 
utczai 572. sz. a., a Majtényi féle 
házban, a legjobb minőségben 
kaphatóak a valódi stájer lóher 
hollandi fehér, mezei lóher mag
vak, a legjutányosabb áron.” Sok a 
haszonbérleti szerződés kötésére 
való felhívás, így Zomborban és 
Csongrád megyében. Megtudni, 
hogy Rohonczon és Pesten koso
kat lehet venni, Kolozs megyében 
pedig gróf Béldi Ferenc úr méne
sét lehet megvásárolni. Egy gaz
datiszti segéd is kerestetik, aki 
„egyforma jártassággal bírjon a 
magyar, a deák és német nyel
vekben. Jelentkezés Budán, 
Ráczvárosban, a Ferenckirály 
téren lévő Schachtner házban.” 
A másik, a június 25i szám 

apróhirdetői szinte valamennyi
en eladni akarnak. Francia és 
magyar pezsgőből, tokaji borok
ból, fehérnemûfélékből, valamint 
ingatlanokból igen nagy az eladási 
ajánlat. 

A 67es kiegyezést követő kor
szak lapjainak apróhirdetései a 
felívelő gazdaság képét mutatják. 
Sok a munkásokat kereső hirde
tés, alig vannak, akik állást keres
nek. A házassághirdetések töme
ge viszont szinte elkápráztatja az 
embert. A világháború 1914es 
kitörésével alapvetően változik a 
hirdetések tematikája. A frontokon 
eltûnt hozzátartozókat sokan kere
sik. Megszaporodnak az ingatlant 
keresők és ajánlók, ami arra vall, 
hogy egy vagyonos réteg szeret
né a pénzét az inkább értékálló 
telekbe, házba fektetni. Ez hat
ványozódik a Károlyiféle polgári 
forradalom és az azt követő prole
tárdiktatúra idején.

Kezemben van az Új Nemzedék 
1919. november 18án megjelent 
száma. A lap utolsó oldalán az 
apróhirdetések „tere” összezsu
gorodott. Az egyetlen házassági 
hirdetést „Főmérnök” jeligével 
olvashatjuk: „Odaadó anyát, jó 
feleséget óhajt özvegy, 41 éves 
r.k. mérnök, 100.000 K vagyon
nal, 30.000 K évi jövedelemmel. 
Gyáros családba szívesen nősül
ne.” Az állást keresőket egy hölgy 
képviseli: „Úrinő elmenne falura, 
főúri házba, honorárium nélkül, 

idősebb vagy gyengélkedő, vak 
hölgyhöz. Magyar, német, angol, 
francia nyelvtudás mellett szabás, 
varrás, festés, ápolásban gyakor
lott.” A másik álláskereső hirde
tést férfi adta fel: „Gyermektelen, 
menekült állami hivatalnok, 
házgondnoki állást keres. Cím a 
kiadóban.” 

Olvasóim egyetértenek velem, 
ha nem tallózom az utóbbi évti
zedek lapjainak apróhirdetései 
között. Ezek helyett az Érdi Újság 
apróhirdetéseiről szerzett benyo
másaimról mondanék véleményt. 
Sokan vannak, akik eladnák laká
sukat, de ennél is többen, akik 
albérletet kínálnak. Ezek többsége 
nyilván olyan idős ember, aki a 
nyugdíját egészítené ki némi jöve
delemmel. Ki hinné, hogy milyen 
sokan vannak a régiségkereske
dők, a bélyeget és régi pénzeket 
gyûjtők, a numizmatikusok, akik 
minden lapszámban hirdetnek.

Mint kedvező társadalmi jelen
séget szeretném kiemelni az Érden 
élő és szakmájukat nagy hozzá
értéssel folytató szakiparosokat. 
Egyáltalán nem kell baráti vagy 
ismeretségi protekció ahhoz, ha 
odahaza valami meghibásodik, és 
azt javítani kell. Az Érdi Újság leg
újabb számát kinyitva az apróhir
detések között könnyen rálelünk 
a bádogosokra, tetőfedőkre, vízve
zeték és gázszerelőkre, továbbá a 
számítógép és tvmûszerészekre. 
Ez az örvendetes tény biztatja 
az illetékeseket arra, hogy a jövő 
mûszaki szakembereiről is gon
doskodás történjen. Ez a feladat 
a szakiskolai hálózat segítségével 
megoldható, és remélhetően 15
20 év múltán sem nyílik a szánk 
panaszra.  Bíró András
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Eseménydús időszak van 
mögöttünk. Tekintsük példá
ul a Házasság Hete tizennyolc 
érdi rendezvényt magába fogla
ló sorozatát. Rengeteg megszív
lelendő, bölcs megállapítást 
hallhattunk az utóbbi napok
ban a társadalomnak erről a 
legkisebb, jóllehet különleges 
fontosságú egységéről, tehát 
arra nincs szükség, hogy hoz
zátegyünk bármit is a témakör 
szakavatott ismerőinek monda
nivalóihoz – azt azonban min
denképp érdemes észreven
nünk, hogy a házasság mint 
intézmény, mint szervezet 
nemcsak beépül a társadalom 
különböző szféráiba, hanem 
kölcsönhatásban is áll azokkal. 
Kevésbé tudományoskodóan: 
például a különféle farsangi 
rendezvényeken – amelyeknek 
ugyancsak most éljük a sze
zonját – a házasok, többnyire 
gyerekekkel, sajátos és minden 
esetben rájuk jellemző módon 
jelennek meg. Egyegy ilyen 
megjelenés sok mindenről árul
kodik: a család értékrendjéről, 
ízlésvilágáról, stílusáról, olykor 
anyagi helyzetéről is. Felvonult 
ugyanis díszes cowboyjelmez
től csillogó királynőöltözékig, 
katicabogártól hófehér nyuszi
ig sok ötlet – nem is szólva 
a székely süvegekről vagy a 
sváb dirndliről – és ez így van 
rendjén. Sokfélék vagyunk, és 
elfogadjuk a sokféleséget.

Nemcsak az egymást köve
tően megrendezett nemzeti
ségi farsangi bálok mutatják 
azonban ezt a sokféleséget, 
hanem például a különféle 
jótékonysági rendezvények, 
akciók is. Tudomásul kell 
ugyanis vennünk: vannak 
segítségre szoruló embertársa
ink is. Ilyenkor egy közösség 
sokféleképpen mutathatja meg 
segítő szándékát, mint ahogy 
Érd is többször megmutatta 
és megmutatja ételosztással, 
ruhaneműgyűjtéssel vagy pél
dául tűzifajuttatással.

Az tehát nem kérdőjelezhe
tő meg, hogy az emberek alap
vetően jók – gond inkább azzal 
van, hogy a külvilág hagyjae 
ezt a „jóságot” kibontakozni, 
érvényesülni? Nem lopako
dike be például az anyagi
asság, a kapzsiság, az önzés 
ezekbe a közösségekbe? Ellen 
tudnake állni a házasságok 
a gazdaság szakítópróbáinak, 
amikor az életkörülményeket 
a munkahely elvesztése vagy 
a gyerek továbbtanulásának 
költségei nehezítik? Hogyan 
tudják elviselni kisebb
nagyobb közösségek azt a 
feszültséget, amit a fogyatko
zó anyagi források nyomán 
szándékosan is gerjesztenek 
fejlesztendő területek szem
beállításával, hangoztatva: 
mi fontosabb, festménykiál
lítás vagy útépítés; sportélet 
vagy több munkahely – és így 
tovább. 

Azt sokszor észrevehetjük, 
hogy nemcsak egyes szerepel
ni vágyó személyek, hanem 
cégek, szervezetek is – egyéb 
eszköz híján – zavarok kel
tésével próbálnak élni, hogy 
az így létrejövő zavarosban 
aztán majd sikeresen halász
hassanak. Ezek a veszélyes 
módszerek nemcsak városon 
belül, hanem országosan is 
előfordulnak, számos példát 
láthattunk erre a közelmúlt
ban. Az ellenállás módja nem 
lehet más, mint azt a területet 
erősíteni, amelyet a támadá
sok érnek. Azaz: féltve őrizni 
azt az értéket, amely ezek
ben a közösségekben megvan, 
legyen szó házasságról, csa
ládról vagy éppen egy 65 ezer 
lakosú városról. 

Hogy jövőre is rendezhesse
nek Házasság Hetét meg far
sangi mulatságokat is.

A szerkesztõ jegyzete

Értékes közösségek

Az óvodai, bölcsődei, iskolai 
beíratás volt az egyik témája 
a múlt szerdai sajtótájékozta
tónak. Mint Sárközi Márta, az 
önkormányzat humánpolitikai 
irodájának vezetője elmondta: 
a bölcsődei beíratás március 
elsejétől április 13ig tart, az 
óvodai pedig április 3–5én lesz. 
(A bölcsődei beíratáshoz szük
séges dokumentumok listáját és 
az egyéb tudnivalókat a város 
honlapján, illetve a lapunkban 
közölt felhívásban találhatják 
meg az érintettek, az óvodai 
beíratáshoz kapcsolódó infor
mációkat március elején teszik 
közzé.) A bölcsődei felvételnél 
előnyt élveznek azok a gyerme
kek, akiknek mindkét szülőjük 

dolgozik, halmozottan hátrá
nyos helyzetûek, illetve rend
szeres gyermekvédelmi támoga
tásokban részesülnek. 

A bölcsődei ellátásért egyéb
ként a jövőben fizetni kell 
Érden; erről várhatóan február 
23án dönt a közgyûlés – mond
ta kérdésünkre T. Mészáros 
András, aki szerint a bölcsődei 
gondozási díj havi 10 ezer forint 
körül lesz majd, de természete
sen figyelembe veszik a család 
szociális helyzetét is.

Az iskolai beíratás időpontjá
ról, részleteiről a sajtótájékozta
tón még nem esett szó, ugyan
is az indítandó első osztályok 
számáról szintén 23án dönt a 
közgyûlés. 

T. Mészáros András a sajtó
tájékoztatón beszámolt arról, 
hogy szeretnének javaslatot 
tenni arra: kerüljön be a kiemelt 
állami törzsvagyon körébe a 
Magyar Földrajzi Múzeum, a 
Gesztelyiház és a Kakukkhegy. 
Mint kérdésünkre elmondta: a 
kiemelt törzsvagyon körébe 
tartozó értékek nem eladhatók 
– vagyis ez a lépés biztosíté
kot jelentene arra, hogy ezek a 
megbecsült értékek mindig az 
érdieké maradnak.

A polgármester beszélt a Bem 
téri orvosi rendelő problémájá
ról is. Mint ismert, az itt dolgo
zó orvosok pár éve szerződést 
kötöttek a Szirt Invest befek
tetési társasággal, megegyez

Jótékonysági koncert az ófalusi artézi kút felújítására 

Fizetni kell majd  
a bölcsõdei ellátásért
Márciusban kezdõdik a bölcsõdei, áprilisban az óvodai beiratkozás. T. Mészáros 
András a polgármesteri sajtótájékoztatón elmondta: a bölcsõdei gondozásért a 
jövõben fizetniük kell a szülõknek, ezzel kapcsolatban a 23-ai közgyûlésen szüle-
tik döntés. Szó esett még a Bem téri orvosi rendelõ sorsáról és egy jótékonysági 
rendezvényrõl is, amelynek bevételét az ófalusi artézi kút felújítására fordítják.

Márciusban indul a bölcsõdei beiratkozás – a jövõben az ellátásért fizetniük kell a szülõknek
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Felhívás bölcsõdei beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben az alábbi beíratási 
időpontokat határozza meg:

2012. március 1. (csütörtök) napjától 2012. április 13. (péntek) napjáig
mindennap 09.00–12.00 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) bekez
dése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerû gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapítá
sáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése szabályozza az ellátás 
igénybevételének módját:

„A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától történő felvé
telhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév március 1. napjától 
április 15. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről legkésőbb tárgyév május 
31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az intézmény vezetője előjegyzésbe 
veheti.”

Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:

• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
• Jövedelemigazolás 

Dr. Ferencz Dóra,
Érd Megyei Jogú Város

jegyzője

ve abban, hogy a cég felépít 
egy egészségházat a Bajcsy
Zsilinszky út 135. alatt. Az épít
kezés elkezdődött, ám az átadás 
mindeddig nem történt meg, 
holott a határidő óta csaknem 
másfél év telt el. Időközben a 
Szirt Invest Kft.t megvásárolta 
a Hungaropharma.

 – Az épület jelenleg nincs 
olyan állapotban, hogy a rende
lőket meg lehessen nyitni. Az 
elmúlt időszakban az építés
hatóság, illetve munkatársaim 
kint jártak az építkezésen, és 
az új tulajdonost felszólítottuk, 
hogy március 31ig adja át az 
épületet. Ha ez nem történik 
meg, elállunk a szerződéstől, és 
minden ebből eredő kárunkat 
számszerûsítjük, új megvalósí
tási tervet készítünk, és teljes 
egészében a kezünkbe vesszük 
a rendelő sorsát – tette hozzá a 
polgármester.

Segesdi János az ófalusi arté
zi kút felújítására tett kezdemé
nyezésről ejtett szót. Mint az 
alpolgármester elmondta: jelen
leg csak igen rossz körülmények 
között tudnak hozzájutni az arté
zi vízhez az idelátogatók, ezért 
az önkormányzat úgy döntött: 
jótékonysági koncerttel próbálja 
meg a felújítás pénzügyi hátte
rét biztosítani. A rendezvényre 
március 31én kerül majd sor 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban, a Grácia és a Mona 
Lisa együttesek fellépésével. 
A bevétel teljes összegét az arté
zi kút, illetve környezetének 
megújítására fordítják.

 (A rendezvényt beharangozó 
írásunk a 7. oldalon olvasható.)

 Ádám Katalin


