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A bevezetőben írtak megvalósu
lása lenne az ideális – a valóság 
azonban  az,  hogy  ezek  a  fiúk 
elképzelhetetlenül  rossz  körül
mények  között  élnek;  pénz 
nemhogy programokra, sportra, 
nyaralásra  nincs,  de még  enni
valóra,  ruházkodásra  is  alig,  a 
minimális  napi  szükségleteket 
sem  tudják  mindig  fedezni. 
Ilyen körülmények mellett csak 
egy  út  áll  az  idekerülők  előtt 
– és az nem fölfelé vezet.
Karácsony  előtt  megtelik  a 

média  jótékonysági  felhívások
kal. Adományokat, ajándékokat 
kérnek civilek és intézmények a 
mélyszegénységben élők, a sok
gyermekes  családok,  a  hajlék
talanok,  az  idősek,  a  betegek, 
a  gazdátlanok  részére.  Vannak 
azonban  olyanok,  akiket  senki 
nem  képvisel,  akik  nevében 
nincs,  aki  kérjen,  gyûjtsön. 
Rájuk  senki  nem  hívja  fel  a 
jótékony  emberek  figyelmét. 
Olyan gyerekekről van szó, akik 
nem  tudnak  kitől  kérni  –  nem 
áll mögöttük szülői háttér, nem 
karolják  fel  őket  a  civil  szerve
zetek,  kívül  rekednek nemcsak 
a családjuk, hanem a köz figyel
mén, gondoskodásán is. Ezek a 
fiatalok nem kellenek senkinek. 
Kiemelték  őket  a  családjukból, 
mert  a  szüleik  –  akik  gyak
ran  a  saját  életük  nehézségei

vel  sem  birkóznak meg  –  nem 
tudták  (akarták)  nevelni  őket. 
Tizenéves korukra már „előéle
tük”  van:  iskolát  kerültek,  csa
varogtak,  talán  loptak  is.  Alig 
egy  évszázaddal  ezelőtt  ezek 
a  gyerekek  nyomortanyákon, 
bûnbandákban  szívódtak volna 
fel  (ha  egyáltalán  túlélik  a  kis
gyermekkort). Ma az állam gon
doskodik  róluk:  gyámot  nevez 
ki,  nevelőszülőknél,  lakásott
honokban  helyezi  el  őket,  és 
pótolja  az  elmaradt  nevelést, 
odafigyelést, megpróbál pozitív 
jövőképet vetíteni eléjük. 
Legalábbis  elvben.  A valóság 

ennél sokkal szomorúbb és meg
rázóbb, már ami a Pest Megyei 
Területi  Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat  érdi  lakásottho
nát  illeti,  ahol  tizennégy  14–18 
év közötti fiú elhelyezésére van 
mód. A PM. TEGYESZI honlap
ján  található  információk  alap
ján  az  embernek  az  a  képze
te  támad,  hogy  egy  kellemes, 
családias, gondoskodó fészekbe 

csöppennek  az  idekerülő  fiata
lok.  A valóság  azonban  köze
lebb  áll  a  Dickens  által  több 
mint száznyolcvan éve, a Twist 
Oliverben  vázolt  állapotokhoz. 
A Nyárád utca 30–32. alatti több
emeletes  ház  kívülről  sem  kelt 
jó benyomást (málladozó vako
lat, kibe dûlő drótkerítés, lesza
kadt  csengő),  belül  azonban 
még  rosszabb  –  egy  börtöntől 
jobbat  vár  az  ember,  nemhogy 
egy  lakásotthontól,  amely  arra 
hivatott  (idézem  a  TEGYESZI 
honlapját),  hogy  „újra  felépít
se  a  családról  alkotott  képet”. 
Kilincs  nélküli,  szétforgácsolt 
ajtók,  évtizedek  alatt  elnyûtt 
ágyak,  generációkat  kiszolgált 
szekrények, elárasztással fenye
gető  fürdőszobák,  megfekete
dett  falak.  Persze  valaha  épek 
voltak  az  ajtók,  csukódtak  a 
szekrények  –  az  itt  élők  azon
ban  megrongálták,  szétszedték 
a berendezést, amelyet aztán az 
elmúlt hosszú évek során senki 
sem pótolt. Aki most beköltözik 
ide,  egy  végsőkig  lelakott  épü
letbe kerül  (az  ember óhatatla
nul arra gondol: ennél rosszabb 
otthon se lehetett).
Egy  szoba  bútorzata  általá

ban  ágyból,  asztalbólszékből, 
szekrényből  áll  –  meg  amit  a 
fiúk  e mellé  otthonról  hoznak. 
Ugyanez  igaz  a  ruházkodásra, 
a  tisztálkodási  szerekre,  „pipe
rére”  is  (egykét  kivételtől  elte
kintve),  hiszen  jó,  ha  a  srá
cok  élelmezésére,  utaztatására 
jut  pénz.  Zsebpénzük  onnan 
van,  hogy  a  családi  pótlék  egy 
részét  megkapják.  Ez  körülbe
lül havi ötezer forint. Nem soká
ig  marad meg  náluk  –  feltöltik 
belőle a mobilt és vesznek vala
mi  jobb  kaját.  Itt  aztán  nincs 
PlayStation,  internet,  még  egy 
számítógép  se  (hacsak  valaki 
be  nem  hoz  otthonról),  még 
a  villany  sem  mûködik  min
den szobában. Nincs sportolás, 
mozi, strand, nyaralás. Van pár 
tucat  könyv,  egy  tévé  és  egy 
DVDlejátszó  (utóbbiakat  egy 
fiú hozta magával,  és  „bedobta 
a  közösbe”).  Nincsenek  prog
ramok,  nincs  sport  (a  tagdíjat 
senki sem tudja fizetni). 
Nehéz  így  „újra  felépíteni  a 

családról  alkotott  képet”.  Ez  a 
lakóotthon  külsejével,  beren
dezésével  azt  sugallja:  „ennyit 
értek,  ennyire  becsül  titeket  a 
társadalom”.  Ezek  után  nehe
zen  várható  el,  hogy  az  érdi 

otthonban  1–3–5  évet  lehúzott 
fiatalok majd  „beilleszkednek”, 
és a társadalom „hasznos tagjá
vá  válnak”.  Innen  feljebb  jutni 
csodaszámba megy. Főleg, hogy 
ezek  a benyomások olyan  élet
korban  érik  a  gyerekeket,  ami
kor  a  legérzékenyebbek,  legse
bezhetőbbek  és  legkritikusab
bak  az  őket  körülvevő  világgal 
szemben. 
  Vannak  persze  elhivatott 

nevelők, illetve pár jólelkû ado
mányozó (cégek, magánszemé
lyek,  intézmények),  amelyek 
élelemmel, ruhanemûvel segítik 
a  gyerekeket. Mikor  az  otthont 
idén ősszel a bezárás fenyegette, 
mert nem tudták miből kifizetni 
az  elromlott  kazán  javíttatását, 
és nem volt az épületben fûtés, 
az  érdi  önkormányzat  nyújtott 
azonnali segítséget. 
Ennél  azonban  többre  volna 

szükség.  A fenntartó  Pest 
Megyei  Önkormányzattól  lát
hatóan  több  nem  telik.  Hátha 
a  közösségtől,  a  civilektől 
igen. Az  itt  lakó  gyerekek nem 
elektronikus  kütyükre,  motor
ra,  menő  kondigépekre  vágy
nak  elsősorban,  hanem  –  pél
dául  –  ágyakra.  És  bútorokra. 
Meg  ép  ajtókra.  Villanyra. 
Sporteszközökre.  Festékre, 
ecsetre, hengerre,  glettanyagra, 
hogy  saját  maguk  kifesthessék 
a  szobáikat.  Kerti  szerszámok
ra  (még  egy  gereblyéjük  sincs, 
a  szomszédtól  kapnak  néha 
kaszát). Ruhaszárítóra, hogy ne 
a  bordásfalra  kelljen  teregetni 
a  ruhákat.  Lehetőségre,  hogy 
eljárhassanak  ingyen  sportolni, 
strandolni,  egyéb  programok
ra. Néha  ők  is  ennének  csokit. 
Esetleg  elvinnének  egy  lányt 
moziba, ahogy a kortársaik. 
Az  ő  nevükben,  érdekükben 

nem  gyûjtenek  alapítványok, 
nem  kapnak  1  százalékot  a 
jövedelemadóból, se karácsony
ra  meglepetéscsomagot.  Róluk 
nem  tud  senki. Ez  a  cikk  azért 
íródott, hátha valaki őket is ész
reveszi  végre,  hátha  azokban, 
akik  kényelmesen  hátradőlve 
azzal szokták elintézni az ilyen 
problémákat,  hogy  „az  állam 
úgyis  gondoskodik  róluk”, 
tudatosul,  hogy  ez  a  gondos
kodás  jelen  esetben  csak  bol
hányival  több  a  semminél,  és 
ha ezek a gyerekek nem kapnak 
máshonnan  segítséget,  hogy 
emberhez  méltó  környezetben 
élhessenek,  esélyük  sem  lesz 
a  normális  életre,  sőt,  talán 
bûnözőként  látjuk őket viszont 
pár év múlva. Aki úgy érzi, tud 
és szeretne tenni ezekért a fiata
lokért,  tárt  karokkal  fogadják  a 
Nyárád utca  30–32.  szám  alatt. 
A csengő ugyan szétbomlott, de 
a  kapu  mindenki  előtt  nyitva 
áll.  Ádám Katalin

Ugyan az otthon nem önkormányzati, hanem megyei intézmény, a város megpróbál 
segíteni az itt élőkön. Mint Segesdi János alpolgármester elmondta: mivel az otthon nem 
kapja meg a megyétől az őt illető normatívákat, valóban igen nehéz helyzetben van.
– Szociális osztályunk, illetve vállalkozók, magánszemélyek is támogatást nyújtanak a 
fenntartásban és a működtetésben, és szeretnénk rájuk felhívni minél több segíteni kész 
ember figyelmét – mondta Segesdi János. Pulai Edina önkormányzati képviselő szintén 
ezen fáradozik: már több adománnyal segítette az intézményt.   

Életképek egy szomorú sorsú érdi fiúotthonból

Twist Olivérek a XXI. században
Mûködik Érden egy megyei fenntartású fiúotthon, ahol 
olyan tizennégy–tizennyolc év közötti fiatalok élnek, 
akik – szomorú, de ezt kell írnunk – nem kellenek 
senkinek. Az állam kiemelte õket a családjukból, 
hogy jobb körülmények, nagyobb figyelem, megfelelõ 
nevelés nyújtásával gondoskodjon a jelenükrõl és a 
jövõjükrõl. 

Ez az ajtó a jobbak közül való – a szoba gazdája már így örökölte
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Meghívó

a Tusculanum – 
Postástelep Településrészi 

Önkormányzat
(4. és 7. választókerület)

2011. november 21-én  
(hétfőn) 18.00 órakor  
kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Gárdonyi Géza 
Általános Iskola (2030 Érd, 
Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

a Dombos–Fenyves 
Parkvárosi Településrészi 

Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2011. november 22-én  
(kedden) 17.00 órakor  

kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Teleki Sámuel 
Általános Iskola  

(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Meghívó

a Tisztviselő- és 
Újtelepi Településrészi 

Önkormányzat
(2. és 3. választókerület)

2011. november 23-án  
(szerdán) 17.00 órakor  

kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Batthyány 
Általános Iskola  

(2030 Érd, Fácán köz)

Meghívó

a Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat

(10. és 11. választókerület)

2011. november 23-án  
(szerdán) 18.00 órakor  

kezdődő ülésére.

Az ülés helye:  
Teleki Sámuel Általános 

Iskola (2030 Érd, 
Törökbálinti u. 1.)

Érd az elérhető felnőttképzésért, TÁMOP 3.2.3-09/1 – KMR – 2009-0003

MEGHÍVÓ
A Szepes Gyula Művelődési Központ és

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Érdi Kirendeltsége
ÁLLÁSBÖRZÉT szervez

2011. november 30-án (szerdán) 10 órától 15 óráig.
Az állásbörze helyszíne: Szepes Gyula Művelődési Központ,

2030 Érd, Alsó u. 9.

A rendezvényen az érdeklődők munkaadókkal találkozhatnak, valamint praktikus 
tanácsokat és gyakorlati módszereket kaphatnak álláskereséshez, illetve vállalkozás 
indításához személyes konzultációk során.

NE JÖJJÖN ÜRES KÉZZEL! JAVASOLJUK, HOZZA EL AZ ÖNÉLETRAJZÁT!
KI TUDJA? HÁTHA MA SIKERÜL ÁLLÁST KAPNIA!

Program:
A művelődési központban több érdi és Érd környéki munkáltató bemutatkozik,
és az alábbi programokon lehet részt venni:

10.30–11.20  ÁLLÁSKERESÉS AZ INTERNETEN
 Vezeti: Martin Norbert – az Easy Learning Hungary programkoordinátora 
11.30–12.20  VÁLLALKOZZAK? NE VÁLLALKOZZAK?
 Vezeti: Horváth Tamás – az Easy Learning Hungary trénere 
12.30–13.20  JÓ TANÁCSOK VÁLLALKOZÁS MEGKEZDÉSÉHEZ
  Vezeti: Drimál István – a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tanács-

adói osztályának elnöke
13.30–14.20  HÁNYFELÉ ADÓZUNK?
 Vezeti: Nagy Zsolt, az Easy Learning Hungary ügyvezető igazgatója
    
A rendezvény ideje alatt a trénerek segítséget nyújtanak a munkavállalóknak az önélet-
rajzírásban, internetes álláskeresésben, illetve próba-állásinterjúkat tartanak.
A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Érdi Kirendeltsége is folyamatosan 
elérhető lesz: információkat biztosítanak mind az álláskeresés, mind a munkanélküliség 
témakörében.  
Az állásbörzén bővebb felvilágosítást nyújtunk a művelődési központban 
2012 tavaszán induló VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK tanfolyamunkról is.

Információ: Ozsda Erika,  06-23-365-490/115
A rendezvényen való részvétel ingyenes.


