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Noha az utolsó adventi vasárnap 
egyben az addigi leghidegebb-leg-
havasabb is volt ezen a télen, a 
halászlének, no meg a színvonalas 
ünnepi mûsoroknak idén sem tud-
tak ellenállni az érdiek. A december 
20-án a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban megrendezett váro-
si karácsonyi ünnepség délelõtti 
programja a gyermekeknek szólt, 
de a szülõk is garantáltan jól érez-
ték magukat Farkasházi Réka és a 
Samuband koncertjén, ahol nemcsak 
az ismerõs karácsonyi gyerekdalok 
csendültek fel, hanem megzenésített 
kortárs versek is, modern dallam-
világban, a legkisebbekhez szólva. 
Ráadásul nemcsak a zenészeknek, 
hanem a gyerekeknek is szabad volt 
a színpadon táncolni, hangosan éne-
kelni, no meg tapsolni – és a gyere-
kek éltek is a lehetõséggel. Aki eljött, 
nemcsak egy élménnyel, hanem egy 
mackóval is gazdagabb lett – utóbbi 
az önkormányzat ajándéka volt.

– A mi családi karácsonyunk 
ugyanolyan vidám, mint amilyen a 
koncertünk: összegyûlik az egész 
család, elõkerül a gitár, énekelünk, 
olykor táncolunk – mesélte lapunk-
nak Farkasházi Réka, akitõl meg-
tudtuk azt is: a koncert dalait otthon 
is feleleveníthetik majd a gyerekek, 

ugyanis az elhangzottak többsége a 
tavasszal megjelenõ lemezükön hall-
ható lesz. 

A Samuband még javában zenélt 
odabent, amikor a mûvelõdési köz-
pont elõtt már állították az asztalokat 
és fõzték a halászlevet az Érd és 
Környéke Horgászegyesület tagjai. 
Noha az ingyenes kóstolást egy órára 
hirdették, már délben szállingózni 
kezdtek az emberek.

– Tavaly késõn érkeztem, egy 
falat sem maradt, gondoltam, most 
korábban benézek – magyarázta egy 
idõsebb hölgy. – Nemcsak az íze ked-
véért jövök, sajnos, rá is szorulok a 
meleg ételre. Nyugdíjas vagyok, ket-
ten élünk az egyetemista fiammal, és 
egyre nehezebben… A karácsonyunk 
is szerény lesz; fát már évek óta 
nem állítunk, nem futja rá – mesélte. 
Örömmel fogadta a horgászegyesü-
let tagjai által kínált forralt bort is 
– ebben a hidegben nagyon jólesett 
a forró ital, no meg a gondoskodás a 
várakozóknak.

– Körülbelül száz kiló halból 
készül ez a halászlé; a halat tegnap 
vásároltuk és pucoltuk, és tizenöten 
készítjük el – mondta lapunknak 
Solti Gábor, az egyesület titkára, hoz-
zátéve: ez már a hetedik év, hogy 
a horgászegyesület vendégül látja 

az érdieket egy-egy tányér kará-
csonyi halászlére, harmadik éve 
pedig forralt borral is megkínálják a 
látogatókat. – Az önkormányzattól 
támogatást kapunk az alapanyagok 
beszerzésére, amit kipótolunk, illet-
ve mi adjuk a „társadalmi munkát”. 
Szokták kérdezni, ugyan mitõl ilyen 
jó ez az érdi halászlé. Azért, mert 
ez a tizenöt ember a szívét-lelkét 
– no meg persze a halat is – beleadja 
– mosolygott Solti Gábor, aki úgy sac-
colta: körülbelül kétszázötven adag 
halászlét tudnak szétosztani. – Van, 
aki az íze kedvéért jön, de van, akin 
látszik: az utóbbi idõben ez volt az 
egyetlen meleg étel, amit magához 
vehetett. Õket is, és a kóstolgatókat 
is szeretettel látjuk – mondta még.

Délutánra megtelt a mûvelõdési 
központ nagyterme: T. Mészáros 
András polgármester ünnepi 
köszöntõjét követõen Szinetár Dóra 
és Bereczki Zoltán lépett színpad-
ra. Duett karácsony címmel nemrég 
jelent meg a színészpáros albuma, 
amelyen a legnagyobb amerikai kará-
csonyi slágereket adják elõ magyar 
nyelven. Ezek az örökzöldek most 
Érden csendültek fel. Ahogy Szinetár 
Dóra mondta: megesik, hogy hiába 
ír december 24-ét a naptár, az ember 
lelkében mégsincs ünnep – ezekben 
a pillanatokban olyan zenét kell hall-
gatni, ami segít elõcsalogatni ezt az 
érzést. 

Az biztos: a dalok és az elõadás 
karácsonyi hangulatot varázsoltak 
nemcsak a színpadra, de az emberek 
szívébe is – csakúgy, mint a délelõtti 
gyermekkoncert és a horgászegyesü-
let halászléfõzése.

 Ádám Katalin

Tavaly Érden 107 gyermek bölcsõdei 
elhelyezését kellett elutasítani helyhiány 
miatt. A bölcsõdei helyek kompenzálása 
érdekében 2009. júniusában az önkor-
mányzat képviselõi felvették a kapcso-
latot a városban mûködõ családi nap-
közikkel, de ez csak csepp a tengerben, 
a végleges megoldás még várat magára 
– jelentette ki Segesdi János alpolgármes-
ter az Érdi Újság munkatársának.

– Jó üzlet a családi napközik 
mûködtetése?

– Ebbõl még senki nem gazdagodott 
meg. Jelenleg a kényszervállalkozások 
idejét éljük, és egyre csak nõ azoknak 
a száma, akik valamilyen okból kiszo-
rulnak a munkaerõpiacról. Szerencsére 
vannak még olyan személyek, akik ren-
delkeznek saját ingatlannal, és a gye-
reknevelés sem áll távol tõlük. Közülük 
kerülnek ki azok a vállalkozók, akik 
öt-hét gyerek felügyeletét tudják vállalni 
az általuk mûködtetett családi napkö-
zikben.

– Mennyire népszerû ez a vállalkozási 
forma?

– Õszintén szólva nem tolonganak a 
vállalkozók, de vannak sikeres családi 
vállalkozások is. Tény, hogy nagy ter-
het vesznek le az önkormányzat vállá-
ról, hiszen nem tudjuk olyan ütemben 
bõvíteni Érden az intézményi helyek szá-
mát, mint ahogy arra reális szükség lenne 
az igények alapján. Tulajdonképpen a 
vállalkozók is jól járnak, mert saját laká-
sukban mûködtetik a családi napköziket, 
leírhatnak bizonyos költségeket, és a 
gyerekfelügyelet révén szerény bevételre 
is szert tesznek.

– Milyen pénzforrásból tudnak gaz‑
dálkodni a családi napközit mûködtetõ 
vállalkozók?

– Ha az önkormányzat szolgáltatási 
szerzõdést köt a napközit üzemeltetõ 
vállalkozóval, akkor a vállalkozó lehív-
hatja az állami normatívát, és az önkor-
mányzat ugyancsak 20 ezer forinttal 
támogat minden gyermekférõhelyet. Az 
általános gyakorlat szerint a szülõk is 
havi összeggel támogatják a családi nap-
köziket. 

– Úgy tûnik, ez nem rossz üzlet az 
önkormányzat számára sem….

– Mindenképpen olcsóbban jövünk ki, 
mint ha új intézményt építenénk, és ha 
fizetnénk a béreket, meg a különbözõ 
járulékokat. A vállalkozók saját lakásuk-
ban, vagy az általuk épített létesítmé-

nyekben olcsóbban nyújtják ezt a szol-
gáltatást.

– Milyen szakképzettséget követelnek 
meg azoktól a vállalkozóktól, akik csalá‑
di napközit akarnak mûködtetni?

– Ezek nem oktatási intézmények, 
hanem családi napközik, tehát nem igé-
nyelnek semmilyen szakképzettséget. 
Ezek olyan intézmények, ahol meleg-
ben vannak a gyerekek, ahol felügyelet 
mellett töltik el az idõt, és ahol akár 
étkezési szolgáltatást is igényelhetnek a 
gyermekek számára. A lényeg az, hogy 
a gyermekek felügyelet mellett tölthetik 
el az idõt, és nem kulccsal a nyakukban 
rohangálnak az utcán.

– Az érdi szülõk igénylik az ilyen tipusú 
szolgáltatást?

– Igen. Rengeteg gyereket nem tud-
nak felvenni a bölcsődei vagy az óvodai 
intézményekbe, és ez meghatározza a 
keresletet is. A létezõ munkahelyeket 
meg kell becsülni, az emberek egy része 
munkát szeretne vállalni, az édesanyák 
szeretnének visszatérni a munka világá-
ba, és ezért valamennyien keresik a gye-
rekek elhelyezésére a legjobb megoldási 
lehetõségeket. Az óvodákkal ellentétben 
oktatási-nevelési programok nem foly-
nak ezekben a családi napközikben, de 
az is nagy könnyebbség, ha a szülõ el tud 
menni dolgozni, és kulturált körülmé-
nyek között felügyelik csemetéjüket.

– Ellenõrzik‑e a családi napközikben 
levõ körülményeket?

– Többségükben jó körülmények 
között mûködnek a családi napközik, 
de már az is megtörtént, hogy fel kellett 
bontanunk a szolgáltatási szerzõdést, 
mert a vállalkozó nem tudta teljesíteni a 
vállalását. Az önkormányzat folyamato-
san ellenõrzi ezeket a létesítményeket, 
és ez biztosítékot jelent a színvonal meg-
tartására. 

– Kik vállalkozhatnak családi napkö‑
zik mûködtetésére?

– Bárki, de tudni kell, hogy alapfel-
tételek vannak, amelyeket be kell tar-
tani minden esetben. Az önkormány-
zat képviselõi megvizsgálják magát az 
ingatlant, megállapítják, hogy a vállalko-
zók teljesíteni tudják-e az egészségügyi 
szolgáltatásokat, azt követõen pedig a 
lehetõ leggyorsabb ügyintézéssel igyek-
szünk kiadni a tevékenység megkez-
déséhez szükséges engedélyeket és a 
szerzõdéseket. 

 – szeredai -

Szükség van  
a családi napközikre

Halászlé és ünnepi koncertek várták a helyieket

Telt házas városi karácsony
Kinn csikorgó hidegben fõvõ halászlé, benn karácsonyi kon-
certek várták az érdieket december 20-án a mûvelõdési köz-
pontban. Volt, aki azért jött el a városi karácsonyi ünnepségre, 
hogy egy tál meleg ételhez jusson, mások a neves elõadókra 
voltak kíváncsiak, de egy biztos: aki ott volt, feltöltekezhetett 
karácsonyi hangulattal, ünnepváró érzésekkel.

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán elvarázsolta a közönséget
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Száz kiló halból készült a halászlé


