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Segítség 
hajléktalanoknak
A rendkívüli hideg időjárásra tekintettel 
kérem a lakosság szíves segítségét. Ha 
ismeretségi körükben, vagy látókörük-
ben vannak olyan személyek, családok, 
akik hajléktalanságuk, betegségük vagy 
egyéb ok miatt nem tudnak fűtött helyi-
ségben tartózkodni, tájékoztassák őket, 
hogy az önkormányzat hajléktalan szál-
lója – Érd, Fehérvári u. 89. – bármikor 
nyitva áll a rászorulók előtt. 

Az alábbi telefonszámokon kérhető 
tájékoztatás, segítség:

Munkaidőben: 
06-23/366-104, 06-23/366-105,  
06-23/362-240, 06-23/522-345

Bármely időpontban:
06-20/316-5007, 06-23/363-767,  
06-23/373-890  
 Dr. Szabolcs Mária

jegyző

Gyakori havazással, igen ala-
csony hõmérséklettel, csípõs 
fagyokkal érkezett a január, és 
úgy tûnik, egy ideig még feb-
ruárban is maradt a dermesztõ 
hideg hazánkban. Tél van, 
ez ilyenkor nem rendkívüli, 
mondhatják azok, akik a meleg 
szobából gyönyörködnek a 
lenyûgözõ téli tájban, és lehet, 
eszükbe sem jut, hogy a csontig 
hatoló fagyban milyen keserves 
órákat, napokat, sõt, heteket 
kénytelenek átvészelni azok, 
akiknek – ilyen-olyan okból 
– hiányzik a fedél a fejük felõl. 
Bencsik Zsolt, az érdi hajlékta-
lan ellátás vezetõje lapunknak 
nyilatkozva elmondta, hogy a 
tartós hidegben az éjjeli mene-
dékhelyen még tudják fogadni 
a jelentkezõket, bár a „fapa-
dos” ellátás majdnem teltházzal 
mûködik, a 23 férõhelyét ezek-
ben a napokban 18-an foglalták 
el. Többször elõfordult, hogy 
a mínusz tízegynéhány fokos 
fagyban a Stop Shop környékén 
meghúzódó hajléktalanokat a 
rendõrök küldték be a szállóra, 
de hármójuk közül azóta csak 
egy jár vissza rendszeresen, a 
másik kettõ sajnos azon fedél 
nélküliek közé tartozik, akik 
még a szélsõséges hideget is 
inkább elviselik, mint a kötött-
ségeket. 

– Az utcai szociális munká-
sok feladata, hogy róluk is gon-
doskodjanak. Így azokat, akik 
nem hajlandók igénybe venni 
az éjjeli menedékhelyet, meleg 
takaróval, forró teával látják el, 
és megpróbálják rávenni, hogy 
menjenek be a menedékhelyre. 
Munkatársaink azonban hétvé-
gén nem dolgoznak – mondta 
az ellátás vezetõje – így ezek-
nek az embereknek a rendkí-
vül hideg éjszakákon maguk-
nak kell eldönteniük, igénybe 
veszik-e az este 6 órától reggel 
nyolc óráig mûködõ, fapados 
éjjeli szállót, ahol nem kevés 
emberrel kell ugyan megosz-
taniuk a légteret, de legalább 
nem fenyegeti õket a kihûlés 
veszélye! Napközben a Holló 
utcai nappali melegedõben 
idõzhetnek, ahol tisztálkodás-
ra, ruhaváltásra is lehetõségük 
van. Ám ide nem csak a fedél 
nélküliek térnek be, hanem 
olyan egyedülálló idõs emberek 
is ott töltik a napjaikat, akiknek 
ugyan van hol lakniuk, de nem 
tudják befûteni. A gazdasági 
válság nálunk is érezteti hatá-
sát – tette hozzá Bencsik Zsolt. 
– A napokban itt keresett mene-
déket, tõlünk kért segítséget egy 
olyan család is, akik nem tudták 
törleszteni jelzáloghitelüket, és 
elárverezték a házukat. Sajnos, 

fel kell készülnünk rá, hogy 
egyre többen lesznek a hoz-
zájuk hasonló, krízishelyzetbe 
jutott emberek. Nekik – gyors-
segélyként – az átmeneti szállót 
tudjuk felajánlani, ami persze, 
nem tartós megoldás a számuk-
ra. Ugyanakkor egy másik prob-
léma is felmerült az ellátásban: 
nincs olyan lakóotthon a haj-
léktalanok részére, ahol azokat 
fogadhatnánk, akik önellátásra 
képtelenek. A nõi szállón pél-
dául jelenleg is van két olyan 
lakónk, akik rendszeres egész-
ségügyi ápolásra és ellátásra 
szorulnak. Gondozásukhoz 
külsõ segítséget kell igénybe 
vennünk, mert a mi munkatár-

Majdnem telt ház a Fehérvári úti hajléktalan szállón

Egyre többen jutnak krízishelyzetbe
Bár még tudják fogadni az újonnan érkezõket, a tartós 
téli hidegben csaknem teltházzal mûködik városunkban 
a Fehérvári úti hajléktalan szálló éjjeli menedékhelye. 
Ám nem csak a hideg, hanem a gazdasági válság miatt 
is nõtt a krízishelyzetben menedéket keresõ emberek 
száma – tudtuk meg az Érdi Szociális Gondozóközpont 
hajléktalan ellátásának vezetõjétõl. 

sainknak ehhez az ellátáshoz 
nincs képesítésük. 

A fedél nélküliek ellátása 
azonban zavartalan, és ezúton 
is felhívjuk a lakosok figyel-
mét arra, hogy az önkormány-
zat Fehérvári út 89. szám alatti 
hajléktalan szállója bármikor 
nyitva áll a rászorulók elõtt. 
Aki a környezetében tud olyan 
emberekrõl, akiknek a rendkí-
vüli hidegben, bármilyen okból 
nem tudnak fûtött helyiségben 
tartózkodni, hívják fel a figyel-
mét a hajléktalan ellátás szol-
gáltatásaira!  Bálint Edit

Éjjeli menedékhely, az átmeneti nõi szálló
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Balogh Csaba három ciklusban 
töltötte be a helyi cigány kisebb-
ségi önkormányzat elnöki tisz-
tét. Most váratlanul visszavo-
nul. Az érdi romák elismert 
vezetõje egyszerre csak kilép a 
közéletbõl. Ilyet senki nem tesz 
nyomós ok nélkül! Mi lehet hát 
az ügy hátterében? 

– Lemondása váratlan, de 
nem meglepõ. Mostanában poli-
tikusok garmada hasonlik meg 
önmagával. Ön miért hagyta 
cserben a romákat? Menekül?

– Elfáradtam, pihenni szeret-
nék. Nem hagytam cserben a 
romákat. Az általam alapított 
Liberális Roma Unió Párt elnö-
keként továbbra is azon dol-
gozom, hogy a cigányság és 
a többségi társadalom békében 
éljen egymással. És nem is 
menekülök. Nincs mit takargat-
nom, nem vagyok korrupt, nem 
nyúltam más pénzéhez.

– Hatezer roma él Érden, 
romungrók, oláhok, beások. 
Eléggé megosztottak kultúrá-
jukban, szociális helyzetük-
ben, pártszimpátiájukban. Ön 
viszont markánsan baloldali, 
és nyíltan is hirdeti a nézeteit. 
Lehet, hogy ez nehezítette az 
összefogást?

– Baloldali vagyok és az is 
maradok, de belátom, elfoga-
dóbbnak kellett volna lennem 
más értékekkel szemben is. 
A mi problémáinkra való meg-
oldás megtalálása ugyanis nem 
jobboldaliság és baloldaliság 
közötti döntés függvénye. 

– Na de választás elõtt lemon-
dani?! A szavára hallgatva 
eddig százak, ezrek szavaztak 
ide vagy oda. Ennyire biztos a 
baloldali vereségben?

– Nem errõl van szó. A romák 
többsége nem tudja, mi az a 
választás, nehezen igazodik el 
a sok ígéret között. Azzal azon-
ban tisztában vannak, hogy a 
kopogtató céduláért fizetnek, 
s a voksolás elõtt is lehullik 
valami. A szavazatokat ígérõ 
romavezetõk viszont ezzel 
becsapnak mindenkit, hiszen 
közülünk alig mennek el sza-
vazni, így aztán nem sok valós 
eredményt hoznak a paktumok 
egyik oldalnak sem.

– Akkor nem csoda, hogy 
most egyik pártnak sem kell a 
virtuális romaszavazat. 

– Valóban úgy tûnik, mintha 
senki sem vállalná fel az ügyün-
ket. Ez a mai viszonyok között 
érthetõ is. A szélsõjobb veszély 
miatt a romabarátságot mutató 
párt garantáltan elveszíti sza-
vazói egy részét. A kulisszák 
mögött viszont folynak a tár-

gyalások, mert a következõ 
kormánynak határozott lépést 
kell tennie a romaügyben. 
Kire támaszkodnának, ha nem 
ránk?! 

– Ön meg pihen. Vagy csak 
kivárja, míg az országos 
cigányvezetõk sorra eltûnnek 
a börtönrácsok mögött vagy a 
politika süllyesztõiben?!

– Bár ezen a választáson is 
elindulunk, igazán a 2014-esre 
készülünk. A cigányság most 
nem alkalmas arra, hogy egy-
ségesen felsorakozzon valaki 
mögé. Ezért sem indul egyet-
len komoly roma politikus 
sem országos képviselõként. 
Ezt a nyugalmi idõszakot 
aktív pihenéssel töltöm majd. 
Egy tanulmányt készítek a 
következõ kormány részére, 
amely konkrét megoldási javas-
latokat tartalmaz romaügyben. 
A tízszázaléknyi roma bûnözõi 
réteg miatt kedvezõtlen kép ala-
kult ki rólunk. Ezek a cigányok 
a kisembertõl lopnak, ami meg-
bocsáthatatlan. Nekünk is érde-
künk, hogy a törvénytelenséget 
elkövetõket elítéljék. A cigányok 
mindössze egy tizede dolgozik 
rendszeresen, nyolcvan százalék 
alkalmi munkát vállal vagy lomi-
zik. Hiszem, hogy az általunk 
kidolgozandó program révén a 
nyolcvanszázalékos roma mun-
kanélküliség tizenöt százalékos-
ra csökkenthetõ. Balogh Csaba 
46 éves, kétgyermekes magyar-
cigány vállalkozó 2010. február 
8-án visszaadta mandátumát, 
hogy helyi közéleti szereplõbõl 
országos politikussá váljon. 
A pihenést választotta, hogy 
dolgozni tudjon. Hátat fordított 
a romáknak, hogy értük mun-
kálkodjon. Nem más hazát, csak 
más eszközt, más utat válasz-
tott céljai eléréséhez – mond-
ta. Utóda a névrokon: Balogh 
Gusztáv, 44 éves, ötgyermekes 
szakmunkás, aki lomizásból él.  
 Vizsy Ferenc István

Lemondott az önkormányzati vezetõ

„Továbbra is  
baloldali maradok”

Balogh Csaba: Nekünk is többet 
kell tennünk önnön felemelkedé-
sünk érdekében
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helyi társadalom


