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Mivel az otthon lakói 
csendben élik hétköznap-
jaikat, és ritkán hallat-
nak magukról, minden 
bizonnyal kevesen tudják 
Érden, hogy településün-
kön egy csendes, parkvá-
rosi utcában lassan már 
húsz éve biztonságos 
menedékre és otthonra 
találtak az értelmi fogya-
tékkal élõ felnõttek. 

A Hajlék Alapítványt a sérült 
gyermekeket nevelő szülők 
hozták létre 1991-ben, és az 
volt a szándékuk, hogy elha-
lálozásuk után is biztosítva 
legyen a teljesen önálló életet 
felnőttként sem élni nem tudó 
hozzátartozóik ellátása. Az 
Áfonya utcai Hajlék Otthonba 
a vidám karácsonyi ünnepség-
re szóló meghívást elfogadva 
látogattunk el a múlt esztendő 
végén.

Lázas készülődés és fellépés 
előtti izgalom fogadta a ven-
dégeket (a helyi médiumokon 
kívül Aradszki András alpol-
gármester és szociális dolgo-
zók is megjelentek) a parányi 
nappaliban, ahol a Hajlék lakói 
a közeledő ünnepek alkalmá-
ból rövid, kedves műsorral 
köszöntötték a meghívottakat. 
Hosszasan kellett rá felkészül-
niük, de szívesen tették – ismer-
ték el a fellépők a hallgatóság 
gratulációit bezsebelve, majd 
nagy várakozással tekintettek a 
nap folytatására, amikor Szigeti 
Eszter szívmelengető dalait 
hallgathatták. Mint kiderült, 
Eszter gyakori vendég az ott-
honban, és mindig örömmel 
fogadják őt itt ebben a nagycsa-
ládban, ahol tíz gondozott és 
az őket felügyelő öt gondozó él 
egy fedél alatt. 

– Az érintett szülők által 
életre hívott Hajlék Alapítvány 
1991-ben hozta létre a fogya-
tékosok számára nem csu-
pán otthont, de menedéket, 
biztonságot és nem egy eset-
ben foglalkoztatást is jelentő 

Támogató Szolgálatot – tudtuk 
meg Bartuc Ilonától, az otthon 
vezetőjétől, aki azt is elárul-
ta, hogy a legfiatalabb lakó 23 
éves, a többiek 30 és 40 év 
körüliek. Azért kerültek ebbe a 
családias otthonba, mert vagy 
elveszítették gondviselő szü-
lőjüket, vagy annak egészségi 
állapota már nem teszi lehető-
vé az egész napos odafigyelést 
és gondozást. 

– Az ünnepségen mindenki 
vidámnak és boldognak lát-
szott, de vajon hogyan birkóz-
nak meg a hétköznapokkal? – 
faggattuk az otthon vezetőjét.

– Tíz gondozottunk van, 
közülük kilencen férfiak, és 
tavaly óta egyetlen nő is akad. 
Rájuk öt dolgozó éjjel-nap-
pal felügyel, és segíti őket a 
napi ellátásban. Három gon-
dozottunknak a fővárosban 
van munkahelye, de a többiek 
napi elfoglaltságáról is gondos-
kodunk. Vagy helyben szer-
vezünk számukra kézműves- 
foglalkozásokat, vagy elvisz-
szük őket a helyi Habilitációs 
Központba, ahol agyagból és 

textilből különféle használati 
tárgyakat készíthetnek. Ezen- 
kívül szívesen ellátogatunk 
a város kulturális rendezvé-
nyeire is. Gyakori résztvevői 
vagyunk a könyvtár és a műve-
lődési ház rendezvényeinek, 
és amikor az időjárás enge-
di, távolabbi kirándulásokra 
is elutazunk, de nyaralni is 
szoktunk a Duna-kanyarban, 
Visegrádon vagy Kismaroson. 
Hosszú évek óta ragaszko-
dunk ahhoz az alapvető köve-
telményhez, amit az otthon 
létrejöttekor megfogalmaztak 
az alapítók, nevezetesen, hogy 
az itt lakók egy igazi nagy-
családban érezzék magukat. 
Munkatársaimmal támogatjuk 
és mindent megteszünk azért, 
hogy ezek a felnőttek – ameny-
nyire lehetséges és tőlük 
telik – önálló életet élhesse-
nek. Akik képesek rá, egye-
dül mennek el bevásárolni, 
és részt vesznek a háztartási 
munkákban is. A napi foglal-
kozásokon nem kötelező részt 
venni, mégis igen ritkán fordul 
elő, hogy kivonják magukat 

a tevékenységekből. Délután 
szabadon választhatják meg, 
ki mivel tölti az idejét. Van, 
aki olvasgat, mások tévéznek, 
zenét hallgatnak vagy kézi-
munkáznak.

– Az otthon melegét, a bizton-
ságot és számos esetben a tar-
talmas foglalkoztatást is jelen-
ti a fogyatékosok számára a 
Hajlék Otthon. Említette, jelen-
leg tízen laknak itt. Hogyan 
lehet bekerülni?

– Ritkán ugyan, de előfor-
dul, hogy akad nálunk szabad 
hely. Ilyenkor előgondozás-
ba vesszük fel a jelentkezőt, 
majd három hónapos próba-
idő következik, ami segíti a 
beilleszkedést, és csak ezután 
kerülhet sor a beköltözésre. 

– Az itt élők többségének már 
nem élnek a szülei, tehát nincs 
saját családjuk?

– Vannak olyan szerencsések, 
akik a hétvégéket szülőjükkel 
vagy rokonuknál tölthetik el, de 
a többségnek csak ez a közös-
ség jelenti a hozzátartozókat, 
és jól érzi magát a mi nagycsa-
ládunkban. Bálint Edit

Csaknem két évtizedes múltja van a Hajlék Alapítványnak

Menedék és biztonság
A válságok idejét éljük, így már 
azon sem csodálkozunk, ha azt 
halljuk, hogy a szelektív hulla-
dékgyűjtés is válságba került. 
Ennek állítólag az az oka, hogy 
a másodlagos nyersanyag-fel-
használók nem tudnak fizetni 
a beszállított hulladékért, mert 
maguk is a csőd szélén állnak. 
Pató Simon, az Érd-Kom Kft. 
igazgatója azonban a napokban 
úgy nyilatkozott, hogy Érdet 
egyelőre nem érinti a szóban 
forgó válság, hiszen még jó 
ideig él az a szerződés, amit 
a hulladékfelhasználó céggel 
kötöttek. 

Ez annál is inkább jó hír, 
mert az érdiek már majdnem 
hozzászoktak a szelektív sze-
métgyűjtéshez. A „majdnem” 
azért kívánkozik ide, mert hét-
végeken bizony továbbra is igen 
áldatlan állapotok uralkodnak a 
szelektív hulladékudvarok kör-
nyékén, ami az ünnepek után 
még szembetűnőbb, hiszen 
ajándékok csomagolásától, 
pezsgősüvegek és pillepalackok 
tömkelegétől kellett valahogyan 
megszabadulni addig is, amíg 
a szemétszállítók a hosszabb 
ünneplést követően, újra felvet-
ték a munkát. 

Dicséretes, hogy városunkban 
egyre többen elkötelezik magu-
kat a szelektív hulladékgyűj-
tés mellett (ez abból is látszik, 
hogy igen hamar megtelnek a 
hulladékszigeteken az erre a 
célra kihelyezett edények), de 
igencsak csúfítja a városképet, 
ha e szemétgyűjtők környéke 
is hemzseg a kidobott, felesle-
gessé vált holmiktól. Bár kirívó 
eset, de olyan is előfordul, hogy 
egyesek szinte a teljes hálószo-
babútor maradványaitól szaba-

dulnak meg a jobb sorsra érde-
mes szelektív gyűjtők mellett 
hagyva azokat. 

A leggyakoribb mégis, hogy 
nem a kukába, hanem valahogy 
mellé kerül a külön gyűjtött 
hulladék, ha épp egy megtelt 
edényre bukkannak. Ilyenkor 
nem ártana, ha egy kicsit távo-
labb is próbálkoznának a hulla-
dék biztonságos elhelyezésével, 
ahelyett, hogy csak úgy a földre 
tennék a tömött műanyag zsá-
kot, ami rövid időn belül kisza-
kad, és tartalmával „elárasztja” 
a környéket. Ráadásul a sze-
méttel elcsúfított hulladékudvar 
szinte mágnesként vonzza 
magához az illegális szeme-
tet, mert sokan úgy vélik, ahol 
már van, oda jöhet még bőven 
kidobnivaló. Épp ennek kellene 
véget vetni ahhoz, hogy tisztább 
és élhetőbb legyen városunk. 
Tavaly egyrészt az adófizetők 
pénzéből, másrészt pedig pályá-
zaton elnyert összegekből több 
millió forintot költött Érd városa 
arra, hogy felszámoljon néhány 
városképet romboló, illegális 
szemétlerakót. Ugyanakkor 
több tucatnyi környezetvédő 
érdi lakos is segített abban, hogy 
tisztább, élhetőbb legyen a kör-

nyezetünk. Ám nem elég csak 
rájuk támaszkodni: mindenki 
segítségére szükség van ahhoz, 
hogy ezek az illegális szemét-
lerakók ne nőjenek ki újra meg 
újra a földből. A legjobb talán, 
ha mindenki önmagával kezdi 
az odafigyelést, és miután már 
megtett mindent azért, hogy 
környezettudatosan éljen, szól-
hat másoknak is, hogy tegyék 
meg ugyanezt. Nincs jobb alka-
lom erre, mint éppen egy új év 
kezdete. B. E.

Együtt a tiszta, élhetõbb környezetért

Szelektíven – 
de ne a földre

Az otthon lakói örömmel készültek az ünnepségre
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Felesleges a szelektív gyûjtõ, ha mellédobálják a szemetet
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