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Idén is megtartja immár hagyo-
mányos halászléfőző karácso-
nyi rendezvényét az Érd és 
Környéke Horgászegyesület. 
Mint Solti Gábor elnöktől meg-
tudtuk, az előző évekhez hason-
lóan most is a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ előtt vár-
ják a vendégeket, december 
19-én (vasárnap) délután két 
órától.

– Idén is száz kiló halból 
készül a lé, a hozzávalókat 
önkormányzati segítséggel 
teremtjük elő. A vendégeket a 
pincetulajdonosok jóvoltából 
forralt borral, illetve az érdi 
cukrászok által készített süte-
ménnyel is várjuk. Mintegy 
készázötven-háromszáz adag 
halászlét készítünk; a főzésben 
az egyesület teljes vezetősége és 
minden társadalmi segítő részt 
vesz – mondta lapunknak a hor-
gászegyesület elnöke.

A hagyományos karácsonyi 
halászléfőzésre a halételek, a jó 
társaság kedvelőin kívül azok is 
minden évben eljönnek, akik-
nél az ünnepi asztalról nemcsak 
a halászlé, de a drágább fala-
tok is hiányoznak. Nemcsak a 

szakavatott kezek által készített 
halászlé esik jól ilyenkor, hanem 
a beszélgetés, az egymásra való 
odafigyelés is – míg a forralt 
bor, a leves a testet melegíti, a 
gondoskodás a lelket.

A horgászegyesületnek nem 
ez az egyetlen decemberi ren-
dezvénye: december 11-én az 
iszapár sújtotta Kolontáron 
tartottak halászlékóstolással 
egybekötött Mikulás-napot és 
mûsoros estet a helybéli gyere-
keknek és felnőtteknek, melyen 
nagy örömükre találkozhat-
tak a lappföldi Mikulással, 
Joulupukkival is.

Az ajándékcsomagokat, a 
harapnivalót a tagok, civil szer-
vezetek, érdi vállalkozók által 
felajánlott pénz- és édességado-
mányokból fedezték. A kora 
délutáni templomi ünnepi 
mûsorban fellépett Bolyki Eszter 
vezetésével az érdi Szociális 
Gondozó Központ Habilitációs 
Központjának Csengettyûs 
együttese és a Pászti Miklós 
vegyes kórus, az ezt követő 
Mikulás-délutánon pedig Feir 
Krisztina, valamint K. Nagy 
László színmûvész szórakoztat-

ta a gyerekeket, akiknek az érdi 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
tanulói állítottak össze és adtak 
át meglepetéscsomagokat. 
A mûsoros esten Szigeti Eszter 
énekesnő lépett fel, a talpalá-
valót az érdi Tranzit zenekar 
húzta este 8-ig. 

– Csaknem háromszázezer 
forint gyûlt össze a horgász-
egyesület tagjai, illetve ismerő-
sök adományaiból a vörösiszap 
sújtotta település megsegítésé-
re. A kolontári rendezvényre 
az élelmiszereket, italokat érdi 
vállalkozók (többek közt a cso-
koládégyár, cukrászdák, pince-
tulajdonosok, pékségek, zöldsé-
gesek) biztosították, a mûvészek 
pedig ingyen vállalták a fellépést. 
Természetesen volt halászlé-
kóstolás is: a Magyar Országos 
Horgász Szövetségtől száz kiló 
halat kaptunk, abból főztük 
a halászlét – tette hozzá Solti 
Gábor, aki ezúton is köszöne-

tet mondott minden fellépőnek, 
támogatónak, tagnak, segítőnek 
azért, hogy ezt a jó hangulatú 
napot Kolontáron megtarthatták. 

– Ez a rendezvény jó példája a 
társadalmi összefogásnak; mivel 
az összegyûjtött pénzből csak 
az útiköltséget kellett fedezni, 
minden mást ajándékba kap-
tunk, a megmaradt százötven-
ezer forintot a kolontári iskolá-
nak tudtuk adományozni – zárta 
szavait Solti Gábor, hozzátéve: 
a jótékonysági rendezvényről 
további képes beszámolók talál-
hatók az egyesület honlapján 
(www.erdihorgasz.hu).

 Ádám Katalin

A kolontári jótékonysági rendezvény támogatói (az Érd és Környéke Horgászegyesület 
tagjain, barátaikon, ismerőseiken és a kolontári segítőkön kívül): Bolyki Eszter vezetésével 
az Érdi Habilitációs Központ Csengettyűs együttese és a Pászti Miklós vegyes kórus, Feir 
Krisztina és K. Nagy László színművészek, Szigeti Eszter énekesnő, Aqua System Service 
Kft., Bear Impex Kft., Bunyenszky Csőszer Bt., Busztúra Kft., Érdi Horgászcentrum, 
Érdireklám.hu, Érdi Sofőrszolgálat, Érdi Lap, ÉrdTV, Érdi Újság, Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesülete, Finta Rendezvényterem, Felső utcai Zöldség-gyümölcs üzlet, Karácsonyidísz 
Kft., Kati Mami Sütöde, Kovács Daru Kft., MOHOSZ, Novabusz Kft., Microse Kft., Osváth 
Cukrászda, panyolai barátaink és a pálinkafőzde, Pataki Cukrászda, Soós Pékség, SZISZKI, 
Teleki Sámuel Általános Iskola, Tordas-Gyúrói Horgászegyesület, Tóth Henrik (Fish.hu), 
Tranzit Zenekar és Enci.

A horgászegyesület Kolontárra vitte a Mikulást

Karácsonyi halászlékóstoló
Idén is háromszáz adag halászlével készül hagyományos karácsonyi rendezvényé-
re az Érd és Környéke Horgászegyesület. Már december 19-én délután mindenkit 
szeretettel várnak a mûvelõdési központ elõtt egy tál meleg ételre, süteményre, 
forralt borra. Az egyesületnek nem ez az egyetlen decemberi jótékonysági rendez-
vénye: elõtte szombaton az iszap sújtotta Kolontáron tartottak Mikulás-napot és 
mûsoros estet. 

Az iszapár sújtotta Kolontárra vitte a Mikulást, a jókedvet, no meg az ajándékokat és a harapnivalót az Érd és 
Környéke Horgászegyesület

Felhívás a lakosság részére
2010. november 1. és 2011. március 31. között a téli krízis idõszakban kérjük a lakosság szíves 
segítségét. Abban az esetben, ha környezetükben van olyan egyén, család, aki hajléktalanság, 
betegség, illetve szociális ok miatt segítségre szorul, az alábbi telefonszámokon tájékozódhat, 
kérhet segítséget: 

Munkaidõben:
 * 06-23/522-345
 * 06-23/366-104
 * 06-23/366-105

Egyéb idõpontokban:

 * Felnõtt orvosi ügyelet 06-23/365-274
 * Gyermek orvosi ügyelet 06-23/365-770
 * Családsegítõ Szolgálat 06-20/421-7878
 * Hajléktalanellátás 06-20/319-6559
 * Polgárõrség 06-30/200-0890

Együttmûködésüket köszönjük!
 T. Mészáros András
 polgármester 

Vajon milyen segítségre szá-
míthatnak városunkban a fedél 
nélküli emberek? – kérdeztük 
Solymosi Csabánétól, az Érdi 
Szociális Gondozó Központ 
Hajléktalanellátásának vezető-
jétől, aki idén november 15-én 
vette át az intézmény irányí-
tását.

– A hajléktalanellátás nem- 
csak az úgynevezett „fapados” 
éjjeli menedékhelyet jelenti 
Érden, hanem ide tartozik a 
Nappali Melegedő, a Családok 
Átmeneti Otthona, valamint a 
hajléktalanellátás része a Női 
és a Férfi Szálló, ahol huza-
mosabb ideig tartózkodhatnak 
azok a hajléktalanok, akiknek 
van állása, és szilárdan elhatá-
rozták a felfelé kapaszkodást. 
Ezeken kívül persze mûködik 
az utcai szolgálat is azok részé-
re, akiket a legmostohább idő-
járási viszonyok ellenére sem 
sikerül, még az éjjeli menedék-
helyre sem becsalogatni. Bár 
nem sokan vannak, de váro-
sunkban is előfordulnak ilye-
nek, pedig az érdi menedék-
helyen emberi körülményekre 
számíthatnak, békések a viszo-
nyok, és eddig nem történtek 
olyan kirívó események, ami 
miatt félniük kellene. Mégis, ez 
az ő döntésük, ha zord időben 
is a szabad ég alatt kívánnak 
maradni, tiszteletben kell tar-
tanunk, de ha igénylik, ellátjuk 
őket mindazzal, amire szük-
ségük van. A fapados éjjeli 
menedékhelyet gyakran szinte 
ugyanazok az emberek veszik 
igénybe. Õk már ismerik egy-
mást, tehát „összeszoktak”, és 
elviselik egymás társaságát. 

– Nőtt a létszám a decemberi 
hideg miatt? 

– Igen. Egyre többen veszik 
igénybe a fapados éjje-
li menedékhelyet, amely 23 
férőhelyes, de volt olyan nap, 
amikor huszonöten érkez-
tek. Természetesen a létszám 
felettieknek is biztosítottunk 
helyet. Nem küldünk el sen-

kit, aki nálunk keres mene-
déket. Ennek érdekében kiala-
kítottunk egy „krízis-szobát”, 
ahová befogadjuk azokat 
a fedélnélkülieket is, akik 
nem rendelkeznek a kötele-
ző egészségügyi igazolások-
kal, mert ilyen is előfordul. 
A fertőzésveszély elkerülése 
érdekében elkülönítjük őket 
a többiektől, de nem küldjük 
vissza az utcára. Amíg van 
hely a padlón a pótmatracok-
nak, addig melegben alhat 
mindenki, aki tőlünk kér 
segítséget. Nyilván van egy 
létszám, amelyen felül már a 
legjobb szándékunk ellenére 
sem fogadhatjuk be a jelent-
kezőket. Ilyenkor a közeli 
településeken érdeklődünk, 
van-e még hely, és átküldjük 
őket. Persze ez már bonyolult, 
hiszen oda is el kell jutni, ami 
nem könnyû, ha este van és 
rettenetes hideg, ezért amíg 
van rá kapacitásunk, befogad-
juk a Fehérvári úti menedék-
helyen jelentkező hajléktala-
nokat. Szükségesnek láttam, 
hogy az érkezési időponton is 
változtassunk, mert későinek 
tartottam a korábban megha-
tározott esti hat órát. Most 
már négy órától is elfoglalhat-
ják a hajléktalanok a fapados 
éjjeli menedékhelyet. Ezt azért 
tartottam fontosnak, mert dél-
után négy óráig tart nyitva 
a Nappali melegedő, így ha 
hatkor érkezhetnének az éjjeli 
menedékre, az átmeneti idő 
alatt nincs hová menniük, az 
utcán kellene fagyoskodniuk, 
holott az a két óra nekünk 
nem számít, de nekik bizony 
sokat jelent, ha nem kell kint 
dideregniük. Ha többet nem 
is, de egy szelet zsíros kenye-
ret és egy bögre meleg teát 
mindenkinek adhatunk.

– Változott a korábbiakhoz 
képest a fedél nélkül élő embe‑
rek száma?

– Tapasztalataink szerint nőtt 
a hajléktalanellátást igénybe 
vevők száma. Azt vettük észre, 
hogy többen vannak olyanok, 
akiknek lenne ugyan hol lak-
niuk, de nincs mivel befûteni, 
ezért rendszeres látogatói a 
Nappali melegedőnek, sőt, 
esténként az éjjeli menedékhe-
lyen is megjelennek, vagy az 
átmeneti szállót veszik igény-
be, hogy átvészeljék a telet. 

– Az elesett, magányos, fedél 
nélkül lévő emberek számára 
talán a karácsony jelenti a legne‑
hezebb időszakot. Sikerül‑e egy kis 
ünnepet csempészni az életükbe?

– Mindenképpen megpróbál-
juk. Erre a Szociális Gondozó 
Központnak is van kerete, de 
az Összefogás Közalapítvány 
pályázatán is sikerült nyernünk 
arra a célra, hogy a karácso-
nyi ünnepek alatt gazdagabb 
vacsorával kínáljuk meg a szál-
lóra és a melegedőbe érkező 
rászorulókat. Ünnepi ebéd és 
vacsora vár a hajléktalanok-
ra, valamint az adakozó kedvû 
embereknek köszönhetően, 
süteménnyel és édességgel is 
megkínálhatjuk őket. Persze, 
tudjuk, hogy az otthon melegét 
és a család szeretetét semmi 
sem pótolhatja, de talán ezek 
az elesett, magányos emberek 
egy picit jobban érzik magukat, 
ha legalább az ünnepek idején 
megpróbálnak a gondozóink 
a kedvükbe járni. A Családok 
Átmeneti Otthonában pedig a 
főzéshez szükséges nyersanya-
got biztosítjuk a bentlakóknak, 
hiszen már az is örömet szerez 
az ott élő gyermekes anyák-
nak, ha maguk készíthetik el 
az ünnepi vacsorát. 

 Bálint Edit 

Amíg van pótmatrac, télvíz idején senkit sem küldenek el

Krízis szoba hajléktalanoknak
A napokban erõs fagyok-
kal, süvítõ, csontig hato-
ló, dermesztõ széllel 
köszöntött ránk ismét a 
tél. Aki kimerészkedett a 
szabadba, szinte fájdal-
masnak érezte a metszõ 
hideget, és amint tehet-
te, sietett vissza a fûtött 
helyiségbe. Sajnos, 
nincs mindenki abban a 
szerencsés helyzetben, 
hogy van hová szöknie a 
hideg elõl, és van ottho-
na, ahol család és meleg 
várja. 

A „fapados” éjjeli menedékhely csak nappal ilyen üres 
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