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Szép és egyedi ajándékot 
adhat az, aki az érdi Szociális 
Gondozó Központ Habilitációs 
Központjának sérült fiatal‑
jai által készített kerámiákból, 
hímzésekbõl vásárol. Egy‑egy 
mécsestartó, kínálótál vagy textil‑
dísz megvételével ráadásul segít‑
hetjük is ezeket a fiatalokat, akik‑
nek a mai társadalomban egyre 
kevesebb helyük, értékük van, 
holott õk ugyanúgy igénylik a 
munkát, a megbecsülést, a szere‑
tetet, mint egészséges társaik. 

Idén is egyedi, kedves kerá‑
miákkal, hímzésekkel, textildí‑
szekkel készültek az ünnepekre 
a Szociális Gondozó Központ 
Habilitációs Központjának sérült 
fiataljai. Nekik a mindenna‑
pos kézmûves foglalkozás nem 
egyszerû pénzkereseti lehetõség, 
netán hobbi, hanem annál jóval 
több: lehetõség arra, hogy õk 
is fontosnak, értékesnek érez‑
zék magukat, sikerélményük és 
elfoglaltságuk legyen, és átél‑
jék azt a biztonságot, amit a 
lehetõségeikhez mért mindenna‑
pi foglalatosság adhat. Õket támo‑
gatja az, aki ellátogat a Hivatalnok 
utca 42. szám alá, és vásárol az 
egyedi, kézzel készült alkotások 
közül. Nemcsak a készítõknek, 
de a családtagoknak is örömet 
szerezhetünk egy‑egy kerámiá‑
val, textildísszel – ráadásul igen 
mérsékelt áron. 

Az önkormányzati fenntartá‑
sú, 1983 óta mûködõ habili‑
tációs központ nappali ellátást 
nyújt a középsúlyos, illetve 
súlyos értelmi fogyatékos és hal‑
mozottan sérült gyermekeknek 
és fiataloknak, rendszeres fej‑
lesztéssel és – amennyiben ezt 
a gondozott állapota lehetõvé 
teszi – foglalkoztatással: a fia‑
talok kerámiázhatnak, varrhat‑
nak, munkájukat hozzáértõ 
szakemberek irányítják.

Ez az intézmény nemcsak 
az itt gondozott fiataloknak 
jelent felbecsülhetetlen segít‑
séget, hanem a szüleiknek is 
– elsõsorban abban, hogy mun‑
kát tudnak vállalni fogyatékos 
gyermekük mellett, másrészt a 
szülõk által létrehozott Emberi 
Hang Alapítvány támogatásával a 
fiatalok eljutnak különbözõ prog‑
ramokra is – amit sajnos nem 
minden anya, apa engedhet meg 
magának. Az alapítványt több 
érdi cég, egyesület, üzlet segíti; 
a Finta Fogadó és a százhalom‑
battai Hét Vezér Étterem például 
helyet adott egy‑egy jótékonysági 
estnek, amelyet a Retrock Family 
szervezett a sérült fiatalok támo‑
gatására, az Érd és Környéke 
Horgászegyesület egyhetes nya‑
ralási lehetõséget ajánlott fel 
dömsödi horgásztanyáján (az 
étkezést az önkormányzat segít‑
ségével oldották meg), a Perlaki 

Kft. jóvoltából pedig kedvezmé‑
nyesen nyaralhattak a fiatalok 
Balatonszárszón – hogy csak pár 
támogatót említsünk. 

– Van olyan gyerekünk, aki 
nemhogy a Balatont most látta 
elõször, de még a Velencei‑
tóhoz sem jutott el még soha. 
Felejthetetlen élményben volt 
részük, fõleg, hogy a nyaralás 
során más szituációkban kellett 
megállni a helyüket, mint a hét‑
köznapokban – emlékezett vissza 
Paróczai Zoltánné tagintézmény‑
vezetõ, aki úgy látja: a sérült 
embereknek is meg kell kapniuk 
ugyanazt, ami az egészségesek‑
nek „jár” – sõt, még többet is… 
Manapság azonban nem minden‑
ki gondolkozik így.

– Sokan úgy hiszik, õket nem 
érinti, nem érintheti ez a kérdés, 
hiszen egészségesek õk maguk, és 
a gyermekeik. Nem tudják, hogy 
nem minden sérült születésétõl 
fogva fogyatékos. Hozzánk is jár 
olyan fiatalember, aki teljesen 
egészséges volt, míg meg nem 
sérült egy autóbalesetben. 

Manapság, amikor a társada‑
lomban farkastörvények ural‑
kodnak, a kevésnél is kevesebb 
lehetõség jut a „kinti” világban 
egy fogyatékosnak. Itt, a habili‑
tációs központban mindenesetre 
igyekeznek könnyebbé tenni az 
életüket. A megnyirbált állami 
támogatás miatt ez nem egyszerû 
feladat – szerencsére maguk a 
fiatalok ebbõl vajmi keveset vesz‑
nek észre.

Ez a naiv, gyermeki jókedv, 
bizalom tükrözõdik az alkotása‑
ikon is – aki vesz egy‑egy álta‑
luk készített apróságot, nem‑
csak magát a tárgyat látja majd 
benne, hanem egy‑egy emberi 
sorsot is.

 Ádám Katalin

Karácsonyaink elengedhetetlen 
része a fenyõállítás. Mi is lenne 
az ünnepbõl az illatos, dús, 
mélyzöld fa nélkül?! Arra már 
kevesebben gondolnak, mi lesz 
azokból a szürkés, kopott csont‑
vázakból, amelyek Vízkereszt 
után a kukák mellett hevernek. 
Általában kommunális hulla‑
dékként végzik, pedig több kör‑
nyezetbarát megoldás is létezik, 
mind a megsemmisítésre, mind 
a karácsonyfa‑állításra. 

Egy mezõgazdasági szak‑
lap tanulmánya szerint 
Magyarországon évente közel 
kétmillió fenyõfát vágnak ki 
karácsony elõtt. Ennek negyede 
– többszázezer fa – a kereskedõk 
nyakán marad. Ezek a fák az 
égetõkbe kerülnek, ahová 
Vízkereszt után feldíszített tár‑
saik is követik õket, ugyanis a 
karácsonyfáknak csupán töre‑
dékét hasznosítják, kezelik 
környezetkímélõ módon.

Érden évente öt‑hatezer darab 
fenyõfát szed össze az Érd‑Kom 
januári zöldjárata – ez az érdi 
ingatlanok mintegy harmadát 
jelenti. Mint Pató Simon, a kft. 
önkormányzati üzletágának 

igazgatója elmondta, ezek a fák 
a komposztálóba kerülnek, ám 
a késõbb kitett – és a menetrend 
szerinti hulladékgyûjtõ járatok‑
kal összeszedett – fenyõk a sze‑
mét mellett végzik. 

– A januári zöldjárat tizedi‑
ke környékén indul. Jó volna, 
ha minél többen élnének ezzel 
a lehetõséggel, és kevesebb fa 
kerülne a szemét közé – tette 
hozzá Pató Simon. 

Többen eltüzelik ünnepek 
után a díszevesztett fákat, de 
olyan is akad szép számmal, aki 
gyökeres fenyõfát vásárol, és a 
fagy enyhülésével kiülteti a kert‑
jébe. A megkérdezett érdi ker‑
tészetekben – már ahol árulnak 
gyökérlabdás fenyõket – nagy 
keletje van az élõ fáknak, és 
az áruk is megfizethetõ: három‑
ezer‑ötszáztól tizenháromezer‑
ötszáz forintig válogathatunk 
mérettõl és fajtától függõen. 
Persze a kertek fenyõbefogadó 
kapacitása is véges. Pár kiültetett 
fenyõ után vagy visszatérünk a 
vágott változathoz, vagy válasz‑
tunk egy „élethû” mûfenyõt az 
egyik nagyáruházban. Illetve 
van még egy lehetõség: a kará‑

csonyfa‑bérlés. Környezetvédõ 
szervezetek honosították meg 
és népszerûsítették jó tíz éve 
ezt a külföldön már bevált és 
sikeres megoldást: az ünne‑
pek elõtt megvásárolt cserepes 
vagy konténeres fenyõfát az 
eladó visszavásárolja, persze 
alacsonyabb áron. Az utóbbi 
években már nem a civil szerve‑
zetek, hanem a kertészetek szer‑
vezik ezeket az akciókat, csak 
sajnos nem Érden. Kérdésünkre 
a helyi kertészetekben azt felel‑
ték, ilyesmire itt nincs igény, 
azonkívül nem tudnának mit 
kezdeni a visszahozott fákkal 
sem. Az országos hálózatként 
mûködõ Oázis kertészet diós‑
di telepén azonban nem ez az 
elsõ év, hogy visszaváltható 
fenyõket kínálnak, és tapasztala‑
taik szerint nagy az érdeklõdés: 
tavaly körülbelül kétszáz gyö‑
keres fenyõt vásároltak náluk, 
és ennek 30 százalékát vissza 
is hozták – ezeket a fákat jövõre 
ismét el lehet adni.

Hasonló akciót indít idén az 
IKEA lakberendezési áruház 
is – itt viszont nem gyökeres, 
hanem vágott fákat árulnak, és 
a visszahozott fenyõket kör‑
nyezetbarát módon semmisítik 
meg. 

A környezetbarát‑felhaszná‑
lásra érdemes otthon is némi 
idõt áldozni; a felaprított kará‑
csonyfákból jó minõségû mulcs 
készíthetõ, ami tízcentis vastag‑
ságban terítve kiválóan alkalmas 
gyommentesítésre, járófelületek 
borítására, vagy a kerti gyerekjá‑
tékok alá eséstompítónak – jóval 
olcsóbb, mint a gumilap, és kel‑
lemesebb, mint a homok. Ha 
nincs aprítónk, nyessük le csak 
a fenyõtût, abból is kiváló, a 
talajt savasító mulcs készíthetõ.
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Karácsonyfa, bérbe is

Milliónyi fenyõ végzi évente az égetõkben
Szívbéli kézimunkák készülnek a habilitációs központban 

Ajándék a fogyatékos fiataloktól

 A textildíszeket, párnákat kézzel 
készítik a sérült fiatalok

Készülnek a karácsonyi harangok 
és angyalkák a kerámiamûhelyben
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Egyelõre nincs tolongás a fenyõárusoknál
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karácsony


