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Bár az utóbbi hetekben kissé 
kényeztettek bennünket a 
novemberhez képest meleg 
napsütéssel teli napok, az éjsza-
kai fagyok mégis jelét adták 
annak, hogy a tél bizony itt 
áll a küszöbön, és hamarosan 
már napközben sem emelkedik 
fagypont fölé a hőmérséklet, 
így, aki teheti, igyekszik fûtött 
helyen tartózkodni. Igen, aki 
teheti, mert sajnos egyre töb-
ben vannak olyanok, akiknek 
otthon hiányában fedél nélkü-
liség jutott. Az ő segítésükre 
mûködik a hajléktalanellátás.

Érden még „kezelhető” a fedél 
nélküliek létszáma – tudtuk 
meg Solymosi Csabánétól, az 
Érdi Szociális Gondozóközpont 
Hajléktalan Ellátásának vezető-
jétől, akivel késő este, éjsza-
kai ügyeletének elején az ellátó 
központ jó meleg épületének 
parányi irodájában ültünk le 
beszélgetni.

– Sikerült a nappali melegedő-
nek megfelelő helyet találni?

– Egy kisebb átszervezéssel, 
és némi felújítással a korábban 
női szállóként mûködő épület-
részt alakítottuk át úgy, hogy 
ott fogadni tudjuk a napköz-
ben betérő rászorulókat. A női 
szállót a főépület legfelső szint-
jére költöztettük, ahol sikerült 
több, bár kevesebb ágyas szobát 
kialakítani, így minden ellátás-
nak megfelelő körülményeket 
teremthettünk. Annak ellené-
re, hogy alapvetően zökkenő-
mentes volt az átköltözésünk, 
mégsem hallgathatom el, hogy 

egy kissé váratlanul ért bennün-
ket ez a döntés, hiszen tizen-
hét éven keresztül sikeresen 
mûködtettük a Holló utcai nap-
pali melegedőt, és aggódtunk az 
ellátottakért, de már úgy tûnik, 
hamar megszokták az új helyet, 
hiszen mindössze tízpercnyi 
sétára van a régi helyszíntől.

– Kik és hányan látogatják a 
nappali melegedőt?

– A nappali fagyok megjele-
néséig húsz körüli a betérők 
száma, később, a hideg beálltá-
val meghaladja a harmincat is, 
mert vannak olyan klienseink, 
akiknek ugyan van hol lakniuk, 
de túl kevés a jövedelmük a 
megélhetésre, és nem tudnak 
fûteni sem. A nappali melege-
dőben nyolc órától reggelit, dél-
ben pedig meleg ebédet is kap-
nak, és újságot olvasva, vagy 
egymással beszélgetve üldö-
gélhetnek a melegben délután 
négy óráig. Ezután sem kell egy 
percig sem kinn fagyoskodniuk, 
mert az éjjeli menedékhely – a 
fapados éjszakai ellátás – már 
délután négy órától fogadja 
az érkezőket, így senkit sem 
hagyunk az utcán fagyoskodni, 
csupán át kell sétálniuk a pár 
lépéssel arrébb lévő épületbe.

– Ennek ellenére mégis akad-
nak hajléktalanok, akik nem 
hajlandók elfogadni ezt a lehe-
tőséget. Vajon mi ennek az oka?

– Az, hogy a legalapvetőbb 
szabályokat, viselkedési normá-
kat sem hajlandók elfogadni. 
Még az elviselhetetlen körülmé-
nyek ellenére is kinn maradnak 

az utcán, inkább, mint hogy 
egy fedél alá kerüljenek sors-
társaikkal, mert nem akarnak 
a legminimálisabb követelmé-
nyeknek sem megfelelni! Róluk 
a Családsegítő Szolgálat által 
mûködtetett utcai szociális szol-
gálat gondoskodik, így őket sem 
hagyjuk magukra. 

Beszélgetésünk közben több-
ször megszólal a csengő, hiszen 
este 10 óráig érkezhetnek a 
„fapados” szállót igénylők. 
Persze, az éjjeli menedékhely 
befogadóképessége nem végte-
len. 

– Előfordulhat, hogy ki kell 
tenni a „megtelt” táblát?

– Erre még nem volt példa. 
Érden, szerencsére, még kezel-
hető a hajléktalanok létszáma. 
A legnagyobb éjszakai fagyok 
idején legfeljebb előkerülnek 
a pótágyak, matracok, és amíg 
marad egy talpalatnyi hely, 
ahová egy fekhelyet még beszo-
ríthatunk, senkit nem hagyunk 
az utcán! – mondja az ellátás 
vezetője. A Fehérvári út 89. 
alatti hajléktalan szálló 45 férő-
helyes, és ez egyelőre elegendő-
nek tûnik. 

– Mindezek tüneti kezelések. 
Ön szerint, van kiút a fedél nél-
küliek számára?

– Tapasztalataim szerint 
minél hosszabb időt tölt el vala-
ki ebben a helyzetben, annál 

inkább csökken az esélye arra, 
hogy megtalálja a kifelé veze-
tő utat. A hajléktalanok zöme 
igencsak alulképzett, így egyre 
nehezebben találnak munkát. 
Sokuknál a kitörés esélyét jelen-
tősen aláássa valamely szenve-
délybetegség is – alkoholizmus, 
játékszenvedély – így a külső 
segítségen túl jelentős akaraterő-
re meg kitartásra is szükségük 
van ahhoz, hogy kilábaljanak 
a krízisből. Szerencsére azért 
sikertörténet is akad. Például 
annak a fiatalembernek az 
esete, aki minden este részegen 
támolygott be az éjjeli mene-
dékhelyre, majd miután elbe-
szélgettünk vele, sikerült meg-
győznünk őt arról, hogy ha leáll 
az ivással, fel tud kapaszkodni, 
bekerülhet az átmeneti szállóra. 
Gyógyszeres kezelés és óriási 
elszántság, akaraterő segítségé-
vel eljutott odáig, hogy nemré-
giben közösen ünnepeltük meg: 
egy éve nem iszik alkoholt, van 
munkahelye, és mindez esélyt 
ad számára, hogy visszataláljon 
a társdalomba. Persze roppant 
elszántnak és motiváltnak kell 
lennie, mert egyik függőségből 
könnyen átesik egy másikba: a 
gondozók támasza jelenti szá-
mára a „mankót”, azaz a bizton-
ságot, és ha ezt elveszíti, ismét 
elbizonytalanodhat… Ebben is 
meg kell találni az egyensúlyt, 
hogy amikor valaki végre kike-
rül innen, meg tudjon állni a 
saját lábán. A segítségre tehát 
nagy szükségük van, de mi nem 
dönthetünk és cselekedhetünk 
helyettük. Számunkra örömteli 
eredmény, ha évenként legalább 
egy embert sikerül a mélyből 
visszarántanunk, akinek aztán 
jó irányba fordul az élete. 

– A hajléktalan ellátás álla-
mi és önkormányzati feladat, 
de mindannyian tudjuk, egyre 
kevesebb pénz jut mindenre. 
Vajon azok a magánszemélyek, 
akik megtehetik, miben segít-
hetnek, mivel támogathatják a 
munkájukat?

– A ruhanemût illetően bőven 
el vagyunk látva, arra most nincs 
szükségünk, de amiből soha 
nincs sok vagy elegendő, az az 
élelmiszer. Közeledik a kará-
csony, amit itt elsősorban úgy 
szoktunk megünnepelni, hogy 
finomakat főzünk az ellátottak-
nak. Van két-három rendszeres 
támogatónk, de jól jönne, ha 
többen tudnának nekünk ebben 
segíteni! Az ünnepeket egyéb-
ként is nagyon nehezen viselik 
ezek az emberek, és bár a finom 
étkek nem helyettesíthetik a 
szerető családot, de talán egy 
picit felidézik számukra az ott-
hon melegét, és egy pillanatra 
feledteti nehéz sorsukat. 

 Bálint Edit

Idén egy helyszínen a hajléktalanellátás 

Senkinek nem kell az utcán fagyoskodnia
A nyár folyamán költözésre kényszerült a Holló utcai nappali melegedõ, mert 
jelenleg itt épül most a Harkály utcai óvodát kiváltó új intézmény. Az Érdi Szociális 
Gondozóközpont Hajléktalan ellátásának szolgáltatásai pedig – egy kis átszerve-
zéssel – egy helyszínre kerültek, mivel a nappali melegedõt is a Fehérvári út 89. 
szám alatti épület egyik szárnyába helyezték át. 

Aki tud és akar is segíteni, 
hívja a 06-20/319-6559 

telefonszámot! 

Az újonnan kialakított tálaló konyha kisebb, mint a Holló utcai volt, de alkalmas arra, hogy az ott dolgozók kiszol-
gálják a fedél nélkülieket
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Az Erkel utcában, a Kisfenyves 
Óvoda kerítése mellett kora 
reggel egymás-hegyén hátán 
parkolnak az autók. Közel a 
vonatállomás, sokan itt hagy-
ják a kocsit egész napra, 
mások bekísérik a gyereket az 
óvodába, és mennek tovább. 
Benzinfüst, eltorlaszolt járda, 
a csemeték kezét szorosan 
markoló szülõk – így indul 
egy átlagos hétköznap reg-
gel. November 15. azonban 
más volt: feltûntek a biciklik, 
rollerek, szabadon maradt a 
járda, ugyanis ezen a napon 
az óvodások mintegy fele nem 
autóval érkezett.

A Kisfenyves Óvoda pályá-
zatot nyújtott be az önkor-
mányzathoz – és meg is nyerte 
azt – környezetvédelmi prog-
ramsorozata megvalósítá-
sára. Ennek elsõ állomása a 
november közepén megtartott 
Füstmentes nap volt: aki 15-
én környezetkímélõ módon 
– gyalog, tömegközeledéssel, 
„emberi meghajtású” eszköz-
zel – érkezett az óvodába, 

ajándékot kapott. Volt, aki 
vonattal, volt, aki rollerrel jött; 
a gyerekek láthatóan élvezték 
ezt a kalandos, a mindennapi-
tól eltérõ indulást. No és per-
sze az ajándéknak is nagyon 
örültek: az óvónénik által fa 
gyöngyökbõl fûzött karkötõt, 
csokoládét és egy tájékoztató 
anyagot kaptak az autó nélkül 
érkezõk (utóbbi leginkább a 
szülõknek szólt, akiket sze-
retnének bevonni az óvodai 
környezettudatos nevelésbe 
a pedagógusok). A gyerekek 
bemutató foglalkozáson is 
részt vettek az Õzike csoport-
ban, ahol játékos formában 
számba vették, ki hogyan tud 
vigyázni a levegõ tisztaságá-
ra, és hogyan lehetne erre a 
felnõtteket is megtanítani. 

A környezetvédelem 
ebben az óvodában régóta 
kiemelt szerephez jut – most 
pedig, a nyertes pályázatnak 
köszönhetõen még több ide 
kapcsolódó programot tudnak 
megvalósítani az intézmény-
ben. Á. K.

Füstmentes nap az óvodában

Ritka az olyan hétköznap reggel, amikor nem telik meg autókkal a 
Kisfenyves Óvoda utcája
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