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„Sokat gondolkodtam az eseten, és rájöttem: megint 
a saját fejemmel gondolkodom, pedig ahhoz, hogy 
megértsem Andi döntését, meg kéne próbálni az ő 
szemével látni a dolgokat. Egész életében magára 
volt utalva, gyermekkorában sem kötődött senkihez 
(ezt bizonyítja, hogy a szüleiről, nagyszüleiről na-
gyon keveset tud, testvéreivel is megszakadt a kap-
csolata). Nem tapasztalhatta meg gyermekkorában 
az igazi, intim kötődést, egész életében arra vágyott, 
hogy valaki igazán ŐT szeresse.”
Földi Júlia: Andi – részlet az Egy anyaotthon 
működése című szakdolgozatból – 18. oldal

„Nehéz ma már olyan munkát találni, ahol kijelenthe-
ti bárki: „Én ugyan be sem tudom kapcsolni.” Raktár, 
konyha – még a kevés iskolázottságot igénylő munka is 
megkívánja, hogy alapfokon használja a munkavállaló. 
Nagyon jól használhatják az internet nyújtotta szolgál-
tatási profitot. Gondolok itt az önálló ismeretszerzésre, 
levelezésre, chatelésre. 

Még a munkaadó is máshogy néz arra az álláskereső-
re, akit e-mail címén lehet értesíteni. Jó lehetőség adó-
dik a szegregációból való kilépésre, a külvilággal való 
kapcsolat keresésére.” 
Enyedi Noémi: Teleszoba a Külső Mester Átmeneti 
Szálláson – 13. oldal

„2006 októberében a lengyelországi Wroclaw város-
ában került megrendezésre a FEANTSA éves konfe-
renciája, melynek idén a hajléktalan emberek egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzáférése volt a témája. 
Magyarországról egy ötfős delegáció vett részt az 
eseményen. (...) 
A legtöbb országban problémaként jelezték, hogy a 
sokproblémás hajléktalan emberek ellátása feszegeti 
a hagyományos egészségügy kereteit, ezért a legtöbb 
helyen bizonyos ellátásformák elkülönülnek a „nor-
mál” népesség egészségügyi ellátásaitól. Milyen közös 
problémákat vetettek fel?” 
Konferencia beszámoló: Fehér Boróka, dr Zsigri 
Szabolcs és dr. Gajdácsi Árpád írásai – 9. oldal

„A mitológia az emberiség első olyan alkotása, amely egy közösség világra, életre vonatkozó áthagyo-
mányozott ismereteit rögzíti. A tapasztalatok az emberi psziché által átalakítva, szimbólikus formában, 
megszemélyesítve és fantasztikus részekkel kiegészítve kerülnek rögzítésre. Mitólógiák valószínű-
leg legalább 40 ezer éve léteznek, hiszen ma az az általános vélemény, hogy az őskori barlangrajzok 
mitológikus, vallási szimbólumokat jelenítenek meg. Ebben a műfajban a vallás, filozófia, tudás, művé-
szet és etika még nem különül el, mindegyik aspektust egységesen tartalmazza a mitológia. S mivel az 
emberi psziché munkája jellegzetesen rányomja a bélyegét a mitológiára, ezért ezek az alkotások lehető-
vé teszik az emberi lélek működésének a feltárását is.” 
dr. Molnár Gábor: Teremtés és pusztulás a kozmogóniai mítoszokban – 15. oldal

E havi számunkat mitológiai képek díszítik, dr Molnár Gábor gyűjtése.
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– Mindenkinek az életében van, 
volt olyan tér, ami fontos, meghatáro-
zó az élete során, a személyiségének 
az alakulásában, abban, hogy milyen 
lett, hogyan alakult az életpályája. 
Kedves Péter, a Te életedben melyik 
tér volt a legfontosabb tér? 

– Ha most igazi térre gondolsz, ak-
kor több tér is. Az egyik tér a Jókai 
tér volt, mert ott laktunk, amikor egé-
szen kicsi voltam. A másik tér – az 
is ugyanekkor volt –, a Körönd. Az 
igazság az, hogy több tér is fontos 
volt az életemben. A Jókai tér arról 
volt „hírhedt”, hogy ott egy társbér-
letben laktunk, egy nagyon sötét la-
kásban. Olyan két-három éves vol-
tam, és meglepő módon emlékszem 
rá, mert annyira nyomasztó volt.  Ma 
is tudom, hogy melyik épületben volt 
– egy nagyon nagy épületben. Idős és 
számomra furcsa „öregnéni” szagú 
nénik laktak a társbérletben. ’56-ban 
is ott laktunk. 

– A fiatalok szerintem nem is tud-
ják, hogy mi az a társbérlet…

– A társbérlet az, amikor egy  
nagy, polgári lakást az akkori lakás-
viszonyok miatt három-négy család-
nak kiutaltak. Mi – akkor két gyerek 
volt a családban –, tehát két szülő, két 
gyerek, kaptunk egy szobát, és közö-
sen használtuk a konyhát, a WC-n is 
sorba kellett állni, és az egész ilyen 
nagyon fura volt, a másik szobában 
lakott egy másik valaki, és így to-
vább… A sötétségre emlékszem, 
nagyon sötét volt, és én nagyon kicsi 
voltam. Aztán 56-ban pedig le kellett 
menni a pincébe, ott vészeltük át az 
ágyúdörgéseket, mert hogy ott jöt-
tek be a tankok. De nem akarok eb-
ben elmerülni… Kijártunk játszani 
a Köröndre, amit nagyon szerettem, 
anyukám is nagyon szerette. Ugyan-

azok a hatalmas fák vannak most is 
ott, ugyanazok a szép szobrok, mind 
a négy placcon. Lehetett ott homo-
kozni, játszani… Jó időben ott terel-
gettek minket.

– Kik voltak a szüleid?
– Mind a ketten pedagógusok vol-

tak. Az anyukám tanító néni volt, fönt 
dolgozott a szabadság-hegyi TBC 
szanatóriumban. A háborúban mind a 
ketten TBC-t kaptak, és nem tanítha-
tott normális iskolában. Ott dolgozott 
harminc éven keresztül. Most éppen 
eladják egyébként ezt a gyerekszana-
tóriumot ott a Szabadság-hegyen, pe-
dig hát van egy csomó asztmás gye-
rek, de ezt most nem részletezném… 
Az apukám pedig napközis tanár 
volt Angyalföldön és hasonló helye-
ken, nevelőtanár nevelőotthonokban, 
könyvtáros különböző könyvtárak-
ban. Voltak olyan időszakok, a hat-
vanas-hetvenes években, amikor ez 
a három együtt volt, tehát délelőtt 
ezt, délután azt csinálta, és éjszaka 
meg mondjuk nevelőtanári ügyele-
tet adott, mert így tudták eltartani a 
családot. Négyen voltunk testvérek, 
úgyhogy volt kit eltartani.

– Meddig laktatok a Jókai téren?
– Nem sokáig, mert aztán elköl-

töztünk az Ó utcába. Az ott már egy 
önálló lakás volt. Jellemző az akkori 
viszonyokra, hogy valahogy egye-
dül maradtak idős emberek, vagy 
egy idős ember, aki az ismerőse volt 
a nagypapámnak. Látták – akkor 
már talán hárman is vagy négyen is 
megvoltunk gyerekek –, hogy mi ott 
nyomorgunk a társbérletben. Akkor 
az idős bácsi felajánlotta, elcserélné 
velünk a lakást. Így mehettünk be az 
Ó utcai lakásba, tehát teljesen szíves-
ségi és baráti alapon. Később innen 
is elköltöztünk.  A  gyerekkoromat 

lényegében a Szent István körúton 
töltöttem, oda kerültünk egy három 
szobás lakásba. Ott egyébként más 
terek is fontossá váltak az életemben. 
Serdülő koromban a grund, meg a fo-
cizás… azok már itt a Szent István tér 
környékén zajlottak. Akkor még vol-
tak grundok és foghíjak, tehát még 
lehetett ténylegesen focizni.

– Elbeszélésből tudom, hogy abban 
az időben a fiúk bandákba jártak…

– Igen, voltak bandák, nagyon fon-
tosak voltak a bandák. Állandó össze-
tűzésben voltunk például a vizafogói 
galerivel. Ma egy új lakótelep van 
ott, régen szükséglakásos barakkok 
voltak a Duna-parton. Bejártak ők is 
a Szent István parkba, voltak harcok, 
háborúskodások a grundbirtoklásért. 
Mint ahogy, ha véletlenül átjártunk 
a Honvéd térre, a Szent István kőrút 
másik oldalára, azt más banda tartot-
ta a birtokában, mi is felségterületet 
sértettünk, ezért nem is gyakran men-
tünk át.

– Te is verekedtél?
– Nem igazán. Ez most egy na-

gyon intim kérdés volt… Igen, igen, 
ha igazán kíváncsi vagy rá. Akkor, 
amelyik banda birtokában tartott egy 
grundot, egy területet, az, ha odajöt-
tek más fiúk, elkezdte őket cukkol-
ni, kiszorítani, és ha nem ment így 
„erőfitoktatva”, akkor félig-meddig 
testileg, ha pedig ez se használt, ak-
kor teljesen, bunyóba menően folyt 
a harc. Ha véletlenül a betolakodók 
voltak az erősebbek, akkor persze az 
övék lett a grund, vagy legalábbis egy 
időre az övék lett a grund, amíg nem 
érkezett erősítés. Nem voltam egy 
ve rekedős típus. Nem azért, mintha 
egy „bárányka” lettem volna, hanem 
a szemüveghordás miatt. Ez hátrálta-
tott abban nagyon, hogy verekedjek, 

Nagyon tudok kíváncsi lenni
Beszélgetés Győri Péterrel - 1 rész

(H)Arcok

(H)Arcok című rovatunkban olyan, a BMSZKI-ban dolgozó embereket szólaltatunk meg, akiket már 
régen ismerünk. A kérdés felvetődik, vajon mennyire? Csak egy arc, akivel találkozunk, talán néhány 
folyosói beszélgetésből van képünk róla, vagy a gondolatait, ars-poétikáját is ismerjük?

Rovatvezető: Lengyel Kriszta és Preszl Éva
Alföldi utcai átmeneti szállás
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de nem is szerettem verekedni. De ez 
része volt akkor a normális működési 
módnak.

– A saját csapatodban milyen sze-
repet töltöttél be?

– Hát nagyon részletekbe me-
gyünk… A Sziget utcai – ma Radnó-
ti Miklós utca – fiúiskolába jártam, 
ahova egyszerre jártak új-lipótvárosi 
gyerekek és angyalföldi gyerekek. Ez 
később megismétlődött egyébként, 
mert utána a Berzsenyi gimnáziumba 
jártam egy ideig, amíg onnan ki nem 
rúgtak. A gyerekek között ezért klik-
kesedések és konfliktusok voltak. Én 
az új-lipótvárosi gyerekek közé tar-
toztam, a Szent István körúton lak-
tam ugye, és mi akkor ott egy csapa-
tot alkottunk. Ez nem azt jelentette, 
hogy harcban éltük ki magunkat, azt 
jelentette inkább, hogy amikor kis-
dobosok, vagy úttörők lettünk, akkor 
egy őrsbe kerültünk. Ott az egyik a 
nótafa volt, a másik a naplófelelős 
vagy mi… Nem tudom, azt hiszem, 
hogy őrsvezető-helyettes lehettem. 
Énekelni olyan nagyon nem tudtam, 
úgyhogy nótafa biztos nem voltam. 
Együtt kirándultunk és nagyon-na-
gyon jó dolgokat csináltunk, rengeteg 
időt együtt töltöttünk. Később együtt 
házibuliztunk, meg nem tudom hogy 
kell ezt mondani, a csajozást – csa-
joztunk. Szóval nagyon jól elvoltunk, 
az iskola néha bezavart, de ott meg-
próbáltunk teljesíteni.

– A családod milyen értékek men-
tén nevelt téged, mi volt fontos nála-
tok otthon?

– A családom pedagógus család, 
nem tudom, hogy értelmiséginek hív-
ják-e ma, de nem egy ilyen „tojásfej” 
értelmiségi család. Egyszerű peda-
gógusok, akik elég nehéz iskolákban 
tanítottak. Hogy milyen értékekkel 
indítottak el, azt nagyon-nagyon ne-
héz megválaszolni, megmondom 
őszintén, mert nagyon sok értékkel 
és nagyon fontos értékekkel, és nem 
is tudom pontosan, hogy hol kezd-
jem. Először is nagyon családcentri-
kusak voltak. Az, hogy négy gyerek 
volt, nem véletlenül volt, hihetetlenül 
családcentrikusak voltak, hihetetle-
nül sokat beáldoztak a gyerekekért. 
Az anyukám, aki tbc-kisgyerekekkel 

foglalkozott, akiknek már akkor a 80 
%-a roma gyerek volt… Fontos ér-
tékeket hoztam, a toleranciáról vagy 
egyáltalán, ilyen „világlátásilag”. 
Ezek elég idétlenül hangzó szavak. 
Egy olvasó család voltunk, apukám 
irodalomtanár is volt, kicsi gyerek-
korom óta olvastunk, az anyukám, 
nem tudom hány éves korunkig 
meséket olvasott nekünk. Sokat ol-
vastunk, és sokat rendetlenkedtünk, 
ugye négy fiú volt – nem tudom 
nektek elmondani, hogyan működik 
négy fiú, de hát azt nehéz elképzelni 
egyébként. Állandóan történt valami. 
Megtanultuk, hogy nehéz fenntartani 
egy családot, nagyon szívósan meg 
kell dolgozni azért, hogy valahogy 
egyáltalán kaja kerüljön az asztalra. 
Édesapám nagyon meg szeretett vol-
na minket tanítani a pénzbeosztásra. 
Évente pénzügyi jelentést tett le az 
asztalra, sőt annál olykor gyakrab-
ban is, hogy hogyan állunk, és hogy 
mennyit szabad költeni, és mire tu-
dunk költeni és mire nem, és hogy 
hogy nem lehet pazarolni. De hát ez 
föl se merült, mert nem is lett volna 
miből. Azt is megtanultuk, hogy csak 
a magunk erejéből tudunk boldogul-
ni. Nem volt semmi háttér, nem volt 
gazdag rokonság, tehát ha boldogul-
ni akarunk, akkor a magunk erejéből 
tudunk boldogulni. De nem ilyen 
komoly család volt, rengeteg művé-
szet, a szépség, az esztétika, rengeteg 
minden bejött. Emellett egy eléggé 
erősen politizáló család is volt, most 
nem a mai értelemben, de hát ez a há-
ború… A szüleim átélték a háborút, 
akkor az ötvenes évek… és nem vol-
tak tabuk. Mindez eléggé megviselte 
őket, sokszor előkerült a családban, 
hogy az oroszok, az amerikaiak… 
Azt most nem tudom érzékeltetni, 
hogy hogyan nézett ki az az elmúlt 
negyven év, már az a bizonyos rend-
szerváltás előtti, de a nyomás ott volt 
a családban…  A gyerekek előtt ezek 
nem voltak eltitkolva. 

– És milyen iskolából rúgtak ki té-
ged?

– Az a középiskolában volt, akkor 
már nagyobb voltam. De igazából 
csak eltanácsoltak. Azt mondták har-
madik év végén, hogy rossz fát tettem 

a tűzre, mert… Ez egy idétlen törté-
net, mai szemmel nehéz megérteni. 
Ez hetvenkettő-hetvenháromban volt, 
amikor még a március 15-éken ösz-
szeütközések voltak, és nem lehetett 
megünnepelni március 15-ét. Akkor 
kokárdát sem illett viselni. Az volt 
a szokás, hogy sportnapot rendeztek 
március 15-én, az egész gimnáziu-
mot kivezényelték a Margitszigetre, 
hogy nehogy szem előtt legyünk, és 
valami félkatonai sportrendezvény-
nyel  próbálták lefoglalni a diákságot. 
Akkor én egy ilyen kis szösszenetet 
elkövettem a faliújságon, hogy sen-
kin nem volt kokárda, és ez milyen 
ciki, és hogy ez mégiscsak március 
15-e lett volna. Nem vagyok egy tő-
ről metszett hatalmas hazafi, de akkor 
már harmadikos gimnazista voltam, 
tehát belém oltottak ilyeneket, hogy 
Arany, Petőfi, Ady…

Na és akkor, mivel hogy párhu-
zamosan összeütközések voltak a 
rendőrség és egy-két diák között, 
körbejártak utána a nyomozók a kö-
zépiskolákban, és az osztályfőnököm 
leszedte ugyan ezt a papírt a faliúj-
ságról, de azt tanácsolták, hogy in-
kább menjek el, különben kirúgnak. 
Ez az érettségi előtt volt egy évvel. A 
szüleimet behívták, apukám ráadásul 
éppen a Fazekasban tanított, tehát egy 
párhuzamos gimnáziumban. Tehát 
a kollégát behívták, hogy hát Győri 
úr, vagy Győri elvtárs, vagy szaktárs, 
vagy nem tudom, hogy szólították, és 
megmondták neki, hogy vagy kirúg-
nak, vagy önként megyek el. És akkor 
átmentem a Fazekasba az utolsó évre, 
hogy legalább ott le tudjak érettségiz-
ni. Matematika tagozatra jártam, ki-
emelt matematika-tagozatra, amiből 
három volt az országban, az István 
gimnáziumban, a Berzsenyiben és a 
Fazekasban. Akkor ahhoz, hogy ezt 
ne veszítsem el, nem sok alternatíva 
merült föl. Tehát átmentem a Berzse-
nyi matematika tagozatról a Fazekas 
matematika tagozatra, ahol ott ültek 
a matematikai olimpikonok, mert van 
ilyen matematikai olimpia és mindig 
a Fazekas matematika tagozatosok 
nyerték. Odakerültem, de ezt csak 
zárójelesen mesélem, hogy a Berzse-

folytatás a 6. oldalonfolytatás a 6. oldalonf
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Vincze Mónika így emlékezett:

„Hiába mondják, hogy a halál csak válto-
zás, ezzel a bölcsességgel ilyenkor még-
sem tudjuk magunkat megnyugtatni.

Hét évet dolgoztunk együtt, ezen idő 
alatt több száz embert iskoláztunk be. 
Az utóbbi egy évben háromszor annyit, 
mint az azt megelőző években. Nem volt 
stresszmentes ez az időszak. 

Lajosnak tervei voltak a jövőre vonat-
kozóan, váratlanul ért mindenkit a halála. 
Nem adatott meg neki, hogy családja köré-
ben töltse nyugdíjas éveit, pedig megérde-
melte volna – de az élet és halál nem érdem 
szerint történik. Egy közmondás szerint az 
emberi lét egy szélben libegő gyertyaláng, 
melyet bármikor, bárhol elfújhat a szél. 

Márai írta, hogy az életben minden va-
lamilyen láthatatlan óramű percmutatója 
szerint történik, egy pillanattal sem előbb. 
Az ember hirtelen sokáig nem érti, nem 
fogja fel, hogy mi történt, a falhoz dől és 

megérti azt az érzést, ami 
a halotthoz kötötte. Bú-
csúzni még rövid időre 
sem könnyű, véglegesen 
lehetetlen. Nem szeret-
jük beengedni életünkbe 

a szomorúságot, a veszteséget. A búcsú, 
az emlékezés önmagunknak szóló üzenet. 
Nem feledés, hanem válás. Megpróbáljuk 
megérteni, hogy mit jelentett nekünk az, 
aki eltávozott. 

Az életnek értéket csak a szolgálat 
adhat, mellyel az emberek ügye felé for-
dulunk. Lajos élete értékes volt. Mások 
szolgálatába állította. Úgy kell élni, mint-
ha minden egyes cselekedetünk az utolsó 
lenne az életben. Végzetesen kell élni. La-
jos így élt, nem ismerte a pihenést, csak a 
munkát. Kötelességünk folytatni azt, amit 
elkezdett, így tudjuk megőrizni méltókép-
pen az emlékét. S végezetül egy József At-
tila versrészlettel zárnám gondolataimat:

„…Ha féltem is, a helyemet megálltam –
Születtem, elvegyültem és kiváltam…
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. 
Éltem – és ebbe más is belehalt már.”

MEMENTO

Emlékezés Matók Lajosra
a.BMSZKI Álláskereső Irodájának vezetőjére, a hajléktalan emberek képzését szervező 
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Emlékezés Matók Lajosra

szociális munkásra, a kollégára, az Emberre

Az alábbi búcsúztató gondolatokat Szigeti András, a kolléga és a ba-
rát fogalmazta meg és így búcsúzott Matók Lajostól:

„Drága barátom, barátunk Lajos!

A fájdalomtól megtörve, még mindig egy kicsit hitetlenkedve búcsú-
zunk Tőled – utoljára. Olyan hihetetlen, hogy már többé nem vagy 
velünk, nem jössz be a munkahelyre, nincs mód többé hozzád for-
dulni gondjainkkal! 

Közel harminc éve ismertelek, emlékszem egyetemi éveinkre, gyer-
mekeid születésére, az államvizsgánkra, tanárainkra, Schaffhauser 
Ferire, no meg az egyetemi bankettünkre, amikor a cigány vonójába 
fűzted be a százast, mert az egyetemet is jól, becsülettel végeztük.

Mindig büszke voltam a barátságunkra. Jó érzéssel töltött el, hogy 
egy ilyen nagyszerű ember barátja lehetek, örültem és éltem a lehető-
séggel, hogy tanulhatok Tőled: kötelességtudatot, fegyelmezettséget, 
nyíltságot, őszinteséget, emberséget.

Hét évvel ezelőtt, amikor éppen munka nélkül voltam, akkor is 
Te segítettél. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy bementem veled 
először a szállóra, az épület bejáratánál állt egy elhanyagolt, megtört 
külsejű hajléktalan férfi és Te előre köszöntél neki. Ezt a példát azóta 
sem felejtem el. Embernek lenni, tiszteletet adni másoknak: ebben 
mindig, mindenkinek példát mutattál.

Az egyetemre is ugyanazért jöttél: azt mond-
tad, az íróasztalhoz a tudást is meg kell szerez-
ned. Soha nem éltél vissza a lehetőségeiddel, 
mindig szigorú voltál és elsősorban önmagaddal, 
a becsületes úton kívül mást nem ismertél. Vol-
tak, akik visszaéltek a becsületeddel, de te nem 
inogtál meg soha.

Az Amerikai úton az igazgatói irodádba futószőnyeg vezetett az 
ajtótól az asztalodig, de te akkor is csak a felelősséget érezted, a ha-
talmat nem.

Megtörtént távozásod, ezt már visszafordítani nem tudjuk. Hihe-
tetlen, de el kell fogadnunk, hogy Nélküled kell továbbmennünk, 
folytatnunk kell a munkánkat, s az életünket. De tudom és érzem La-
jos, hogy nem mentél el, nem mehettél el tőlünk teljesen. Továbbra is 
itt vagy velünk, mindenben, amit Tőled tanultunk. A tanár, a segítő, a 
munkatárs, a főnök, a férj, az apa, a legjobb barát, mind-mind olyan 
szerep, amiben nagyon sokat tanultunk Tőled. Ezt ígérem, hogy to-
vábbvisszük, továbbadjuk, egyszerűen azért, mert megismertük a jó 
példát és a Lelked bennünk és velünk lesz mindig.    

Lajos! Te most távozol, de Te, a Te példád mindig velünk lesz. 
Mindannyian; barátaid, munkatársaid, tanítványaid, azok, akiken oly 
sokat segítettél, hálásak vagyunk Neked, hogy mindezt megtanulhat-
tuk Tőled.

Köszönjük Lajos.”
Lejegyezte: Csókáné Kiss Szilvia
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Éltem – és ebbe más is belehalt már.”Éltem – és ebbe más is belehalt már.”Éltem – és ebbe más is belehalt már.”Éltem – és ebbe más is belehalt már.”



6 Révészek – 2006.  december

nyi és a Fazekas matematika tago-
zat folyton versenyzett egymással, a 
mai napig is, tehát ez egy historikus 
időkre visszavezethető verseny…  
Úgyhogy amikor én oda bekerültem, 
olyan voltam, mint amikor egy hús-
darabot cápák közé bedobnak, rám 
vetette magát mindenki, hogy végre 
itt egy berzsenyista az osztályban, 
és most aztán bebizonyítják, hogy 
milyen hülyék a berzsenyisták. Úgy-
hogy azzal kezdődött a dolog, hogy 
két héten keresztül semmi más nem 
történt – és nem csak a diákok, a taná-
rok is legalább annyira versenyeznek 
– mint hogy az emelt színtű matema-
tika órák azzal teltek, hogy kihívtak a 
táblához, és egyfolytában vizsgáztat-
tak engem ott… 

– Milyen eredménnyel?
– Nem voltam egy szuper mate-

matikus, nem voltam egy matema-
tika olimpikon, nagyon jó voltam 
matekból, azért mentem matek tago-
zatra. Szerettem is, mindaddig, amíg 
matektagozatra nem kerültem. „Né-
gyes” matematikus voltam még így 
emelt szintűben is. Elég jól elvoltam, 
de messze nem voltam a legjobb har-
madban. Egyébként elég gyorsan na-
gyon jó barátaim is lettek szerencsére 
az osztályban. (…) 

– Miért a Közgazdaságtudományi 
Egyetem népgazdaság-tervező, elem-
ző szakára jelentkeztél?

– Jól hangzik, ugye, ez a népgaz-
daság-tervező, elemző? Nagyon egy-
szerű egyébként. 

Ha nagyon egyszerűen akarom 
mondani, akkor egyrészt a matekot 
úgy igazán nem utáltam meg, de 
nem akartam a műszaki egyetemre, 
vagy ahogy néhányan, az olimpiko-
nok az osztályból, a TTK matema-
tika szakára menni, nem akartam az 
életemet a matematikával tölteni. De 
nem akartam teljesen abba se hagyni, 
meg úgy éreztem, hogy valamennyi-
re tudom is, és ugyanakkor volt egy 
ilyen, ugye akkor úgy mondták, egy 
úgynevezett humán érdeklődésem. A 
történelem nagyon érdekelt mindig, 
de leginkább irodalomból voltam 
erős.  Akkor a Közgáz volt az, ahol 
történelem–matematika volt a felvé-
teli, tehát részben humán, részben 

reál.  Ez ilyen egyszerű, így dőlt el. 
Tehát a műszaki, vagy a bölcsészkar 
szóba sem jöhetett nálam, mert arról 
már akkor úgy gondoltam, hogy az 
nem egy komoly hely. Ezt ma még 
inkább így gondolom egyébként, saj-
nos. Igaz, hogy a közgazdaságtanról 
nem volt semmilyen elképzelésem

– Milyenek voltak ezek az egyete-
mi évek?

– Az egyetemi évek? Így röviden 
összefoglalva? Öt évig jártam egye-
temre, nagyon sokfélék voltak, ren-
geteg mindent tudnék mesélni. Elég 
jó csoportba kerültem, az országból 
nagyon sok helyről jöttünk, ugye, ez 
már egyetem, és jártunk is egymás-
hoz. Jöttek Békésből, jöttek Celldö-
mölkről, jöttek Egerből, és jártunk 
egymáshoz. Nagyon jóban voltunk, 
nagyon jó barátok voltunk a cso-
portban. Majdnem minden nyáron 
mentünk közösen Lengyelországba, 
Csehszlovákiába, NDK-ba. Tehát 
nagyon jó társaság volt. Ugyanakkor 
az egyetemen, 
ha valaki ügyes 
volt, és nem 
akart unatkozni, 
mert az egye-
tem nem gon-
doskodik arról, 
hogy tanuljon 
is a diák, tehát 
ahhoz kell egy bizonyos ügyesség, 
hogy az ember el tudja magát foglal-
ni a tanulással, már ha akarja… Én 
azért néha akartam, néha érdekeltek 
dolgok kifejezetten, és mindenféle 
lehetőségek  voltak már ekkor a köz-
gázon. Berend T. Iván volt a rektor, 
aki az akkori viszonylatokban a re-
former közgazdászok közé tartozott. 
Beiratkoztam a szakszemináriumára, 
és egy új világ tárult ki előttem… Na-
gyon jó tanáraim is voltak. Pach Zsig-
mond Pál tanította a történelmet, ami 
a középiskolai történelem után, ahol 
egyébként szintén jó tanárom volt, 
fantasztikus dolog volt. Nagyon jó 
szakszemináriumokra lehetett járni. 
Csikán Attilához jártam játékelméle-
tet tanulni. Jártam a Rajk-szakkollé-
giumba a Makarenkó utcába, amit ma 
Horánszki utcának hívnak. De nem 
lehettem szakkollégista, és akkor ezt 

nagyon sajnáltam, mert pesti vagyok. 
De azért voltak ott nagyon izgalmas 
előadások, a Kornai például… (…) 

Valami miatt a szociológia iránt 
kezdtem el érdeklődni. Ne kérdezzé-
tek, hogy miért. Akkor szociológia 
oktatás nem volt, csak valamelyik 
tanszéknek az alcsoportjában. Ak-
kor a szociológia még tilos volt, nem 
volt egy „bevett” tudomány az elmúlt 
rendszer hosszú évei alatt. Egy idő 
után városszociológiával kezdtem 
foglalkozni. Először gazdaság-föld-
rajzzal, abból írtam TDK-kat, majd 
városszociológiával, a budapesti 
városrészek társadalmával, és ab-
ból írtam TDK-t, és megnyertem az 
országos TDK versenyt, aztán még 
egyszer megnyertem. De nem azért, 
mert én egy ilyen okostojás vagyok, 
hanem azért, mert nagyon érdekelt ez 
a dolog.

– Te nagyon oda figyelsz a világ 
történéseire, és az a tapasztalatom, 
hogy azonnal reagálsz is rá. Azt sze-

retném meg-
kérdezni, hogy 
mi az, ami té-
ged hajt? Mi az 
a motiváció? 

– Nem köny-
nyű kérdéseket 
tesztek fel… 
Több dolog is 

hajt. Az egyik, tulajdonképpen a kér-
désedben benne is volt, hogy nagyon 
tudok kíváncsi lenni. Ez egy nagyon 
fontos dolog. Már nagyon sok év óta 
tanítok, és amikor szociológus, vagy 
akár szociális munkás nebulókat okí-
tok, ez az egyik kulcs dolog, amit 
megpróbálok valahogy átadni. Ha az 
ember nem kíváncsi, az borzasztóan 
unalmas, és nem is tud semmi tör-
ténni. Nagyon rossz érzés szerintem 
nemkíváncsinak lenni. Én is vagyok 
egy csomó dologra nemkíváncsi, és 
akkor nem is érzem jól magam. Ezt 
a környezetem egyébként nagyon ne-
hezen viseli el. Hozzá vannak persze 
szokva, mert olyan környezetem van, 
ami esetenként szintén kíváncsi, de 
a kíváncsiság olyan apró dolgokra is 
kiterjed, hogy az ember hogy megy 
végig egy utcán, vagy hogy megy 
végig egy városon. A mai napig, itt 

„Ha az ember nem kíváncsi, az bor-
zasztóan unalmas, és nem is tud semmi 
történni. Nagyon rossz érzés szerintem 
nemkíváncsinak lenni. Én is vagyok egy 
csomó dologra nemkíváncsi, és akkor 

nem is érzem jól magam.”
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a környéken, be tudok menni egy 
kapualjba, meg tudok nézni egy há-
zat… Vagy emberekkel, ha beszél-
getek… Munka közben egyébként 
nincs mindig időm kíváncsinak lenni, 
és ez nagyon fáraszt. De amikor van 
időm, akkor nagyon kíváncsi vagyok 
a másik emberre. És ez nagyon jó ér-
zés nekem, valahogy „spanol”, hajt. 

Ha azt kérdezed, hogy mi az ami 
hajt, akkor a másik – visszamegyek 
a régi rendszerbe, lehet hogy ez poli-
tizálásnak hat, de nekem innen van a 
gondolkodásom. A régi rendszerben 
nagyon-nagyon nem szerettem azt, 
hogy nagyon sok év eltelt mindig 
úgy, hogy semmi nem történt. Mond-
tak dolgokat, és nem történt semmi. 
Vagy mutogattak – egyébként úgy, 
mint most – a pártra, államra, és ak-
kor nem is nagyon volt szabadság, 
hogy mozogjon az ember, de várták, 
hogy majd a KREML-ben eldöntik. 
Képzeld el, hogy a KÖZGÁZ-ra jár 
az ember, ahol mindenki azt elemzi, 
hogy a szovjet főtitkár jobbra fek-
szik-e vagy balra éjszaka, és ennek 
függvényében mi lesz itt Magyaror-
szágon. Nagyon nem szerettem ezt, 
és megpróbáltam elkezdeni úgy mo-
zogni, vagy úgy csinálni a dolgokat, 
hogy valami változást lássak. Más-
részt – elég hamar rá lehetett jönni, 
józan paraszti ésszel –, hogy bizo-
nyos dolgokat, ha nem csinál meg 
az ember, akkor azok nem lesznek 
meg. Ezt tekinthető úgy is, mint az 
egyik alapfilozófiám. Úgy nem tör-
ténnek meg a dolgok, hogy mondja 
az ember, vagy várja, hogy a másik 
megcsinálja. Ahhoz valami kell, va-
lami közös munka, valami cselekvés, 
valami aktivitás, hogy valami változ-
zon. Enélkül csak Godóra várunk, és 
nem történik semmi. Szóval ez úgy 
valahogy hajt. 

Még egyet mondok, és nem so-
rolom tovább, hogy mi az, ami hajt. 
Egy idő után, nem is egy idő után, né-
hány évvel ezelőtt azt tapasztaltam, 
hogy bizonyos dolgokat meg tudok 
csinálni. Elég késői felismerés volt, 
amíg eljutottam addig, hogy lássam, 
mi az, amit meg tudok, és mi az, amit 
nem tudok megcsinálni. És amikor 
rájöttem, hajtott, hogy olyan dolgo-

kat kezdjek el csinálni, amitől – ha 
úgy tetszik – bizonyos sikerélménye-
im teremtődnek. Ezek a dolgok na-
gyon furcsa dolgok, részben működő 
szervezetek, részben jogszabályok, 
tehát feltételrendszerek, vagy eszköz-
rendszerek. Több ilyet megcsináltam 
életemben. És még arra is képes va-
gyok, amire sokan nem, hogy ezeket 
el tudom engedni. Tehát, ha ezek 
működőképesek, akkor működnek, 
nem olvadok ezek-
kel egybe, hanem 
tudok annak örülni, 
hogy valami létre-
jött és működik. Ez 
hajt, mert ez olyan, 
mint valami „kreá-
ció” vagy egy „csi-
nálmány”, bármi legyen az, olyan, 
akár egy kép vagy egy kézimunka. 
Én bizonyos szerkezeteket, szabályo-
zó rendszereket, támogató rendszere-
ket tudok csinálni. Ezek működnek, 
úgyhogy biztos ilyenekre is szükség 
van. 

Biztosan ezer dolog hajt… Én na-

gyon szeretem ezt a várost, egészé-
ben, minden sarkával együtt,  nem a 
belvárost, vagy nem azt, amit ki-ki 
ismer, hanem ahogy van, a legutolsó 
ficakjáig. Ez a fő hobbim, már nem 
tudom hány évtizede. És hajt, hogy 
ha olyan helyzetben vagyok, tudok-
e egy fél téglát arrébb tenni, hogy ez 
a város élhetőbb legyen. Hogy kicsit 
normálisabban éljenek benne az em-
berek. 0Ezért is kerültem bizonyos 

helyzetekbe és nem 
fordítva.            

– Ha áttekintjük 
az életrajzodat, a 
munkásságodban 
szerepel egy csomó 
kutatás, amik talán 
ezért indultak el?

– Kölcsönösen… De én ezt a szót, 
hogy munkásságom, nem használ-
nám. Azoknak, amiket elkövettem, 
80-90%-a Budapestről szól. Soha 
nem is törekedtem arra, hogy nagyon 
másról kutassak. Nem azért, mert 
nem érdekelne, de nem nagyon vol-
na rá energiám, meg azt is gondolom, 

„Úgy nem történnek meg a dolgok, 
hogy mondja az ember, vagy várja, 
hogy a másik megcsinálja. Ahhoz 
valami kell, valami közös munka,  

valami cselekvés, valami aktivitás, 
hogy valami változzon.”

Kedves Kollégák! Amennyiben ismertek olyan fiatalt, akit az alábbi program 
érdelekhet, kérjük, jutassátok el hozzá az alábbi felhívást!

KEDVES FIATALOK!

A Diótörés Alapítvány szeretettel vár minden állami gondozásban felnőtt, hajlék-
talan, munkanélküli, 18 és 30 év közötti fiatalt, aki szívesen részt venne álláskereső 

programunkban.
Ha elégedetlen vagy jelenlegi helyzeteddel, életed alakulásával, szeretnél elhe-

lyezkedni és ezt elegendő oknak érzed, hogy segítségünkkel merj és képes legyél 
változtatni, akkor mielőbb keress meg minket! Programunk célja, hogy lehetősége-
idre, eddigi élettapasztalataidra, képzettségeidre építve közreműködésünkkel meg-
találd munkád, hivatásod.Sikeres együttműködésünk esetén a lakhatási problémád 

megoldásában is segítséget tudunk nyújtani.
Amire számíthatsz:

• heti 2 alkalommal laza, klubszerű foglalkozások uzsonna és tea mellett,
• egyéni támogatás lehetősége álláskeresésben

• kirándulás, játék, sport stb.
• személyes hatékonyság növelése, hogy a munka világában megleld a helyed.

Jelentkezés folyamatosan!!!

Helyszín:  BMSZKI, Dózsa Gy. út 152., Civil Pince
Időpont: Kedd: 13.30 – 16.00-ig /Lázár Nóra, Tinó Krisztina/

Szerda: 16.00-19.00-ig /Tinó Krisztina, Scheer Barbara/

Egyéni támogatás: ügyfélfogadási időben
Tájékoztatást személyesen állandó jelleggel működő csoportunkon kaphatsz szer-

dánként 17.00-19.00 között, vagy napközben a következő telefonszámon: 
238-9500/605-ös mellék (Diótörés Alapítvány)
Szeretettel várunk! Velünk csak nyerhetsz! IMRIMRIMRIMRIMR
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hogy egy kétmillió fős város nekem 
elég… Több életprogramra is elég, 
nem csak egyre. Nekem ez bőségesen 
kielégíti a kíváncsiságomat is bizo-
nyos szempontból, nem mintha nem 
dugnám ki a nózimat Budapestről.

Amikor az ember elkezdte a kü-
lönböző kutatásokon keresztül meg-
ismerni a várost… Azt nem tudom 
nektek elmuzsikálni, hogy amikor az 
Újpest kutatást csináltuk, mi-mennyi 
érdekes dolgot látott ott az ember, 
milyen fantasztikusan érdekes em-
berekkel beszélgetett… Ugye az én 
ilyen értelemben vett gyökereim on-
nan jönnek, hogy rengeteg emberrel 
csináltam hosszú, igazi életút-mély csináltam hosszú, igazi életút-mély 
interjút. Még annak idején va-interjút. Még annak idején va-
lahogy ez másként ment. Két lahogy ez másként ment. Két 
órás, három órás, vagy két-
szer három órás interjúkat szer három órás interjúkat 
készítettünk, és azokat író-
géppel legépeltük szó sze-
rint, és teljes telepeket lein-
terjúztam. Ott nem csak az 
adott korszakokkal lehetett 
megismerkedni, hanem har-
minc-negyven-nyolcvan évre 
visszamenően, hogy akkor 
hogy éltek az emberek név sze-
rint, meg mi hol volt… A város-
nak, az országnak, a társadalomnak 
a története is előjön ezekből. Nagyon 
sokat jártam terepre, és nagyon sok 
emberrel hosszan beszélgettem, és 
nem igazán tudom elképzelni, hogy 
hogyan lehetett volna, hogy az ember 
ne legyen egyre kíváncsibb a város-
ra, vagy a másik kerületre, a másik 
telepre vagy a másik helyen élő em-
berekre. Ennek csak egy megnyilvá-
nulása  volt, hogy díjhátralékosokkal 
kezdtem el foglalkozni. Még most is 
van olyan kutatásom, vagy ezzel a vá-
rosszerelemmel kapcsolatos dolgom, 
amiből Ti semmit nem láttok egyéb-
ként. A legfontosabb dolgok még a 
polcomon vannak, és az elkövetkező 
tíz évre várnak, hogy befejezzem, és 
csinálom őket húsz-harminc éve. Az 
az én hobbim. Elég régóta külön tar-
tom a hobbimat és a munkámat, bár 
sokszor össze is folyik. Valami miatt, 
nem tudom mikor, de már úgy érzé-
keltem, hogy ha a hobbim szerint vá-
lasztanék munkát, akkor elrontanám a 

hobbimnak a zamatát… Azóta külön 
tartom, de úgy hogy közben sikerült 
– és ebben nekem nagyon-nagyon 
nagy szerencsém van, és megbecsü-
löm hogy ilyen nagy szerencsém van 
–, hogy annak közelében tudtam dol-
gozni, amit én igazán szeretek.

– Viszonylag kevés munkahelyed 
volt a BMSZKI előtt, és mind e téma 
körül, kivéve a Közgazdasági és jogi 
könyvkiadó… 

– Igen, az az egy, aminek nem 
volt köze a szerelemhez… A keresés 
időszaka volt. (…) Mi fiatalok, pró-
b á l tuk az 

a k k o r i r e f o r m -
közgazdászok könyveit megjelen-
tetni. Tulajdonképpen egy diplomás 
szerkesztő vagyok, és nagyon jó kap-
csolatokat teremtettem az akkori fia-
tal közgazdászokkal, akik egyébként 
a mai napig nem lettek miniszterek, 
hanem inkább szakértők, mint a Len-
gyel László vagy a Petschnig Mária 
Zita – tehát ez a korosztály, még so-
kakat tudnék felsorolni. 

– A második munkahelyeden kez-
dődtek a kutatások, ami az MTA 
Szociológiai Kutató Intézetének Tár-
sadalompolitikai csoportja volt.

– Igen, az úgynevezett Ferge cso-
port. Egyébként azért látsz viszonylag 
kevés munkahelyet, mert én tizenkét 
évente váltok – van, aki hétévente vá-
lik… Nem akarok hosszan beszélni a 
Ferge csoportról, bár ez „szocpolos” 
szempontból nagyon érdekes és ta-

nítjuk is szociálpolitika történetből… 
Környezeti szempontból ezt úgy kell 
elképzelni, hogy fönt voltunk a vár-
ban, Zsuzsa volt a csoportvezető… 
Én ott legelőször a környezettanul-
mányok módszertanával foglalkoz-
tam. Utána egy nagy-nagy, többgene-
rációs szegénységkutatásba vágtuk a 
fejszénket, és több évig ezt csináltuk. 
Közben Zsuzsa írta belőle azokat a 
bizonyos társadalmi egyenlőtlenség 
könyveket, ami szerintem kötelező 
irodalom is. Ott a kisebb műhelynek 
az „anyamestere”  Szalai Juli volt, 
a másik osztályán az intézetnek Lo-
sonci Ági dolgozott, a harmadikon 
Hankiss Elemér – általam igen nagy-Hankiss Elemér – általam igen nagy-

ra becsült emberek, és nem csak ra becsült emberek, és nem csak 
szakemberként, hanem művelt 

emberként is. Ez egy nagyon 
jó környezet volt. Maga a jó környezet volt. Maga a 
munka egyébként nehéz volt, munka egyébként nehéz volt, 
és nem volt ott sem konflik-
tusmentes. Részben munka-
helyi konfliktusok voltak. 
Nagy létbizonytalanság is 
volt, kutatási bizonytalan-

ság – nyilván ez van a mai 
napig. Én ott nem voltam al-

kalmazásban, végig megbízási 
szerződéssel voltam, és emi-

att végtelen nyugodt voltam. Részt 
vettem bizonyos kutatásokban, nem 
csak a csoporton belül. Érdekes mó-
don  amióta munkába álltam, nem 
féltem attól, hogy a családom fenn-
tartásában igazi nagy nehézségek 
lehetnek, tekintettel arra, hogy úgy 
kezdtem a munkámat, hogy sokat 
interjúztam, kérdezőbiztoskodtam, 
tudtam azt, hogy ha valami baj van, 
elmegyek interjúzni… És mivel hogy 
nem túl nagy igénnyel éltünk, nem 
féltem attól, hogy valami krach lehet. 
Nem is volt soha olyan nagyon nagy 
a fizetésem, úgyhogy olyan nagyot 
nem is zuhanhattam. 

Az interjút készítette: 
Lengyel Krisztina és Preszl  Éva

Alföldi Átmeneti Szállás

A beszélgetés elhangzott a Civil 
Rádió A Tér című műsorában
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2006 októberében a lengyelországi 
Wroclaw városában került megren-
dezésre a FEANTSA éves konferen-
ciája, melynek idén a hajléktalan 
emberek egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférése volt a témája. Ma-
gyarországról egy ötfős delegá-
ció vett részt az eseményen: Bakos 
Péter (Debrecen, Refomix Kht.) a 
FEANTSA  Hajszolt által delegált 
magyar elnökségi tagja, Simon Viola 
a Menhely alapítvány, dr. Gajdátsy 
Árpád, dr. Zsigri Szabolcs és Fehér 
Boróka pedig a BMSZKI/Tizek kép-
viseletében.

A kétnapos rendezvény első nap-
ján bemutatkoztak a vendéglátó szer-
vezetek: először szóbeli, fényképes 
előadások hangzottak el, majd in-
tézménylátogatásokra is sor került. 
A konferencia egyik fő szervezője, 
a Szent Albert Segélytársaság ebben 
az évben ünnepelte megalakulása 
50. évfordulóját. Neves hajléktalan 
ellátó szervezet még a Pomerániai 
Fórum a hajléktalanságból való kiju-
tásért elnevezésű regionális, 20 civil 
és állami ellátót tömörítő ernyő szer-
vezet, amely sikeres kivezető utakért 
kampányol. A MONAR elsősorban 
drog- és alkoholbeteg hajléktalan em-
berek rehabilitációjával foglalkozik, 
míg a Barka Alapítvány közösségi 
terápiára helyezi a hangsúlyt: olyan 
intézményeket hoz létre, ahol a segí-
tők és a hajléktalan emberek együtt 
élnek, különböző értelmes feladato-
kat végeznek, szociális jellegű fog-
lalkoztatási programok keretein belül 
(pl. mezőgazdasági munka – földmű-
velés, disznótartás, parkgondozás, re-
noválási munkálatok, stb.).

A konferencián elhangzott az el-
múlt év során az Európai Unió tag-
országaiban az ellátó szervezetek 

bevonásával készült, a hajléktalan 
emberek egészségügyi ellátásával 
kapcsolatos kutatás értékelése. 

A legtöbb országban probléma-
ként jelezték, hogy a sokproblémás 
hajléktalan emberek ellátása fesze-
geti a hagyományos egészségügy 
kereteit, ezért a legtöbb helyen bi-
zonyos ellátásformák elkülönülnek a 
„normál” népesség egészségügyi el-
látásaitól. Milyen közös problémákat 
vetettek fel? Gyakran említették pl., 
hogy a hagyományos egészségügyi 
ellátások nem tudnak mit kezdeni 
azokkal az emberekkel, akiket nem 
lehet pihenésre „otthonukba” bocsá-
tani, mert nincs otthonuk. Gondot 
jelent az ellátásokhoz való hozzáfé-
rés is: elméletben szinte mindenhol 
jogosultak a hajléktalan betegek bár-
milyen (köz)kórház vagy háziorvosi 
ellátás igénybevételéhez, de szinte 
minden országban akadt rá példa, 
hogy a rossz higiénés állapotú beteg 
ellátását megtagadták, ezért a legtöbb 
helyen léteznek ún. „alacsony küszö-
bű” egészségügyi központok illetve 
mobil orvosi ellátások. Azokban az 
országokban, ahol sok a bevándor-

ló, problémát jelent az ő ellátáshoz 
jutásuk is: sok esetben csak krízis-
esetben jár ingyenes ellátás, minden 
másért fizetni kellene, ha tudnának. 
A hajléktalan emberek egészségügyi 
állapota is hasonló tendenciákat mu-
tat a kontinens különböző részein: 
gyakoriak a mentális problémák, a 
szenvedélybetegségek (bár Nyugat-
Európában legalább olyan gyakori a 
drogfüggés, mint az alkoholizmus) és 
a fogászati gondok.

Különböző országokban, illetve 
nagyvárosokban újszerű megoldá-
sokkal is találkozhatunk. 

Tallin-ban, Észtország főváros-
ában, pl. az önkormányzat fizeti az 
éjjeli menedékhelyeken dolgozó nő-
vérek bérét, és így minden fapados 
szálláson van minimális szintű egész-
ségügyi ellátás. 

Hollandiában az egyes városok 
saját, hajléktalansággal kapcsolatos 
stratégiát is kell kidolgozniuk. 

Egy lengyelországi kutatás pedig 
azt állapította meg, hogy az egész-
ségügyi ellátások önmagukban nem 
képesek garantálni a hajléktalan em-
berek jó egészségi állapotát (nem 

Konferencia beszámoló

Adatok:
• Lengyelország területe: 312 685 km²
• Lengyelország lakosainak száma: 38.6 millió
• A hajléktalanok becsült száma: 30 000 fő

A 2002-es lengyelországi népszámlálás alapján:
• 771 szállásnyújtó intézmény működik, összesen 14 000 férőhellyel.
•  112 intézmény gyerekes anyák vagy terhes nők számára, 2271 férőhely-

lyel.
• Mintegy 226 000 ember lakik 7 m²-nél kisebb alapterületű „lakás”-ban.
•  5700 lakásnak nem nyilvánuló helyiségben 11 500 embert látogattak 

meg.
•  Arról nem készült még összesítés, hogy hány embernek nincs lakcíme 

sem lakhelye.

In Medias Res, avagy vágjunk a dolgok közepébe
Minden kollégának fontos, hogy az aktuális szakmai programokról, konferenciákról és ezzel 
kapcsolatos tanúlságokról megfelelő információkkal rendelkezzen, hiszen ez a munkánkat is 
jelentős mértékben építi. Amennyiben úgy gondolod, hogy ilyen jellegű tapasztalataiddal se-
gíteni tudnád mindannyiunk munkáját, akkor ebben a rovatban lehetőséged van közzé tenni.

Rovatvezető: Budai Erzsébeth
Dózsa Átmeneti szállás szakmai vezetője
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lehet azt mondani, hogy ahol több a 
hajléktalan orvosi rendelő, ott egész-
ségesebbek a hajléktalan emberek), 
mert az egészség sok egyéb tényező-
től is függ, mint pl. az életmódtól, a 
környezettől, stb.. 

A vizitdíjjal kapcsolatban a német 
kollegák arról számoltak be, hogy be-
vezetése óta csökkent a betegek szá-
ma, különösen az alacsony keresetű 
népesség körében, és attól félnek, 
hogy így a szegényebbek (s köztük 
a hajléktalan emberek) jobban elha-
nyagolják egészségügyi állapotukat.

Az egészségügyi ellátásokhoz ke-
vésbé kapcsolódott az a téma, me-
lyet a lengyel vendéglátók és főleg a 
londoni és dublini ellátók feszeget-
tek: az uniós határok megnyitásával 
több nagyvárosban, így Londonban, 
Dublinban, Párizsban és Rotterdam-
ban megnövekedett az adott ország 
nyelvét nem vagy csak alig beszélő 
kelet-európai, azon belül is elsősor-
ban a lengyel munkaerő koncentrá-
ciója, és akik nem találták meg szá-
mításukat, gyakran az utcán találják 
magukat és a hajléktalanellátó szer-
vezetekhez fordulnak segítségért. A 
szervezetek ugyanakkor nincsenek 
erre felkészülve: a legtöbb brit és ír 
ellátásért ugyanis fizetni kell, még 
akkor is, ha ez ottani mércével csak 
jelképes összegnek számít, a len-
gyeleknek viszont, akik a fogadó 
országban semmilyen segélyre nem 
jogosultak, ez is megfizethetetlen, 
így kiszorulnak az ellátásokból. To-
vábbi probléma, hogy ők vajon haj-
léktalannak számítanak-e vagy csak 
egyszerűen szegénynek: jogosult-e 
az ingyen-konyha tényleges ingye-
nes étkezetésére az, aki esetleg nem 
az utcán vagy fizetős szállón alszik, 
hanem barátoknál – és nincs jöve-
delme? És ha otthon van lakása? A 
dublini önkormányzat felajánlotta, 
hogy kifizeti a hazautazás költségeit 
azoknak, akik hajlandóak távozni, de 
a legtöbben ezzel nem kívánnak élni, 
remélik, hogy előbb utóbb rájuk ka-
csint a szerencse.

A lengyel kormány kétféleképp 
próbál megoldást találni erre a két-
ségkívül kínos helyzetre: egyfelől ne-
gatív kampányt folytatnak a lengyel 

médiában és megpróbálják a kaland-
vágyók figyelmét a nehézségekre és 
esetleges veszélyekre irányítani (ed-
dig túlsúlyban voltak a „Nyugaton 
még a kerítés is kolbászból van” jel-
legű tudósítások). Másfelől üzenetet 
küldenek a kinn-tartózkodók szá-

mára, hogy Lengyelország fejlődik, 
bővülnek az álláslehetőségek, tárt 
karokkal várják őket haza.

Fehér Boróka
Módszertani csoport

Az ellátó egységek tekintetében na-
gyon jól érezhető, hogy szakmailag 
jól körülhatárolt csoportokat hoznak 
létre, és a céltevékenységet is meg-
határozzák. Ez megnehezíti az elsőd-
leges lépéseket egy személy irányítá-
sában. Azonban a pontos tájékozódás 

után egy olyan szinte személyre sza-
bott, megfelelő szakszemélyzettel 
ellátott, jól felszerelt, érdemi válto-
záshoz vezető helyre kerülhet, ami 
megéri a kezdeti nehézségeket.

A lehetséges intézmények közül 
én a drogfüggőkkel foglalkozó ott-
hont választottam.

Az otthont egy csoport vezeti, tag-
jai közt vannak szociális munkások, 
gondozók, ápolók, egy pszichológus, 
heti több alkalommal van lehetőség 
orvosi ellátásra, vallásgyakorlásra.

Az intézmény egy saját tulajdonú, 
többszintes villában található, rend-
kívül nagy kerttel, sportpályával, 
műhellyel.

Az ügyfelek kivétel nélkül fiatalok, 

tanulók, általában könnyű drog füg-
gők. A minimálisan bent töltendő idő 
6 hónap, de el lehet bent tölteni akár 
2 évet is. Szabad kijárás nincs, szü-
lök, hozzátartozók külön engedély-
lyel látogathatják a fiatalokat. Tilos a 
dohányzás, alkohol, drogfogyasztás, 

mindennemű alkoholtartal-
mú folyadék (arcszesz, test-
ápoló, parfüm).

Kötelező a tanulás, a napi 
szintű sportolás, emellett az 
épület felújításban, takarí-
tásban, főzésben, egyéb há-
zimunkában segíteniük kell.

Csoportterápia naponta 
van, személyes konzultáció 
hetente többször. A szobák 
többágyasak, és nagyon sok, 
otthonosan felszerelt közös 
helyiség van. A mindennapi 
életüket vidéki, külföldi uta-
zásokkal színesítik.

Mennyire lehet hatékony 
egy ilyen kiválóan felépített 
rendszer? Általános tapasz-
talat, hogy a bekerült fiatalok 

a közös élet, sport, tanulás, kultúra 
hatására érdemi változáson esnek át, 
egy olyan életélményt kapnak, ami a 
későbbiekre meghatározó.

A volt lakókkal nagyon szoros a 
kapcsolat, nagyon sok pozitív visz-
szajelzést kapnak arról, hogy amit 
elértek tartós, volt értelme a munká-
juknak.

Magyarországon nagyon gyakran 
szembesülünk hasonló problémákkal. 
Jó gondolat, hogy összpontosítsunk a 
célkitűzésekre, ne engedjünk félme-
goldásokat megvalósítani, azokkal 
nem érünk el változást.

dr. Zsigri Szabolcs
Orvosi Krízis Szolgálat

Egy drogfüggőket ellátó otthon
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A konferencia intézménylátogató 
napján a wroclawi börtöntől 100 mé-
terre lugastól, fáktól rejtetten, egy 30 
férőhelyes féri otthon működését is-
merhettük meg. 

Körülbelül 150 négyzetméteres, 
felújított fa barakképületben műkö-
dik az otthon. Csend, tisztaság, rend, 
és az otthon fiatal szakmai vezetője 
fogadta a kb. 15 tagú látogató csopor-
tot. 

Az intézmény csaknem teljesen 
üres volt, a lakók 90 százaléka más-
hol tartózkodott. A 2-3 ágyas szobák, 
a számos kiegészítő helység (műhely, 
társalgó, mosoda, ebédlő) és az udvar 
első benyomásaink alapján emberi 
körülményeket, kellő tágas teret biz-
tosít az itt lakóknak.

Az otthonban olyan fér-
fiak laknak, akiket szabad-
ságvesztésük letelte után 
fogadnak be átmeneti idő-
re. 

A felvétel folyamata a 
várható/tervezett szabad-
lábra helyezést fél évvel 
megelőzően kezdődik, 
amikor az otthon munka-
társai felkeresik a börtön-
ben azokat, akiknek előre 
láthatóan nincs hova men-
nie. 

Szabaduláskor a felvé-
telt kérőt befogadják. Né-
hány napos alkalmazkodási szakaszt 
követően több személyes beszélge-
tés során részletes szerződést készí-
tenek a jövőbeli együttműködésről. 
Hangsúlyozottan a személy vágyait, 
elképzeléseit, motivációit veszik a 
program alapjául.

Megpróbálnak minden segítséget 
megadni ahhoz, hogy saját magában 
találja meg azt a belső alapot, illet-
ve célt, amire a jövőjét el tudja kép-
zelni. Mindenkit bátorítanak arra, 
hogy vegye számba az esetleg rég 
elfojtott vágyakat, terveket, amikre 
még mindig vágyik, és amikért kész 
erőfeszítéseket tenni, elindulni, újat 
kezdeni.

A munkavállalás pillanatnyilag  
nem gond Wroclawban. 

Amíg nincs valakinek jövedelme, 
minimális, napi 50–100 Ft-nyi ösz-
szeggel támogatják. Jó a kapcsolat a 
helyi szociális irodákkal, ellátókkal, 
ezért az ilyen személyek ellátása is 
megoldást nyer. 

Ha már valakinek sikerült munkát 
találnia, akkor a jövedelemből téríté-
si díjat kell fizetnie. 

A gondozók célja a minél telje-
sebb, stabilabb önálló életvitel, ki-
költözés az otthonból, de van néhány 
beteg, idősebb személy, akiknél ez 
nem tervezhető.

Házigazdánk megemlítette azt, 
hogy a rossz tapasztalatok miatt fel-

hagytak azzal a korábbi gyakorlattal, 
hogy gyorsan saját lakáshoz juttassák 
az ügyfeleiket. Ma már nem kockáz-
tatják meg, hogy szociális lakáshoz 
juttassák a gondozottjaikat, mert csak 
több éves intézményben eltöltött sta-
bil életvezetés, jó együttműködés 
után látnak reális reményt arra, hogy 
a lakáshoz jutó meg is tudja tartani a 
lakását.

A megnyitás (1997) óta 150 sze-
mély fordult meg náluk.

A szociális munkások irodája az 
utóbbi időben állandóan nyitva van, 
és nem tűnt el semmi. Ha elmennek 
a házból, akkor valamelyik lakóra 
bízzák az őrizetet. A házban min-

denkinek vannak feladatai, amit de-
mokratikusan osztanak szét, és rend-
szeresen ellenőrzik, számon kérik a 
végrehajtásukat. 

A ház nyitott a környezet részére 
is, főleg a téli időszakban számos 
„utcagyereket” sikerült „beszoktatni” 
elsősorban az internet, pingpong, tv 
lehetőségének biztosításával.

Az intézmény kemény harcot foly-
tat a fennmaradásért. A fenntartási 
költségek 30%-át kapja az álamtól, 
a többit pályázással, adományokból, 
stb. kell előteremteni.

Az otthon programjaiban, minden-
napos működésében is nagy hangsúlyt 
fektetnek a lakók ötleteinek támoga-
tására. Erre számos érdekes példát 

is elmondott a házigazdánk. 
Egyik ilyen a jelenleg is mű-
ködő „nyaralási”lehetőség.

Egy korábbi lakó betel-
jesületlen álma megvalósí-
tására megszervezte saját 
„nyaralását” egy társintéz-
ményben. Azóta újabb lakók 
ezt tovább fejlesztették, és 
most már egész Lengyelor-
szágban vannak olyan ott-
honok, testvér intézmények, 
ahova előzetes egyeztetés 
után el lehet utazni 1-2 hetes 
„nyaralásra”. Ezt sokan ki-
használják.

Szó volt a törvényes sza-
bályozás fekete foltjairól is. Pél-
daként elmesélte, hogy tartanak 
kecskét, mert így a papír szerint ál-
lati (valóságban a lakók) élelmezésre 
adott adományok adóit nem terheli az 
ÁFA.

A látogatás befejezéseként megsi-
mogattuk az alibi kecskét, megnéztük 
az udvarban elhelyezett, lakók által 
készített műalkotásokat.

dr. Gajdátsy Árpád
Orvosi Krízis Szolgálat

Emberek emberekért

Beszámoló egy wroclawi férfi otthonban tett látogatásról 
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Párizs és Madrid után Budapest kapta 
meg a rendezés jogát. Az előző két 
ország feladta a leckét színvonal te-
kintetében. Kiálltuk a próbát, sőt, 
szerintem várakozáson felül sikerült 
a konferencia.

A nyitóbeszédeket dr. Győri Péter, 
Sebestyén Szabolcs, Kepe Róbert és 
Balogh Gyula tartották. Pár szóban 
felvázolták, milyen kihívásokat és 
milyen új lehetőségeket jelent szá-
munkra az EQUAL. 

Dr. Győri Péter kiemelte, hogy 
eddig a szállásnyújtás állt a szolgál-
tatás fókuszában, most az aktivizáció 
és az integrálás fontossága került 
előtérbe. Sebestyén Szabolcs a más 
szakmai kultúrák megismerésének és 
az új ismeretek munkába történő be-
építésének fontosságát hangsúlyozta.
Kepe Róbert szerint most egy össze-
tartóbb társadalom alapjait rakjuk le, 
mely lehetőséget nyújt minőségibb 
élet kialakítására. Balogh Gyula pe-
dig a nagyteremben lévő kiállítás tör-
ténetét ismertette.

A bevezető rész után az előadások 
következtek. Keserű Zsolt előadását 
emelném ki, aki felvázolta a magyar 
helyzetet, több szektort illetően. El-
mondta, hogy az EU-s országhoz 
képest nálunk kevés a bérlakás és a 
szociális bérlakás. A másik fő problé-
makörnek az eladósodást jelölte meg: 
Magyarországon az adósággal küzdő 
háztartások számát 500 ezerre be-
csülik, amihez képest kevés az adós-
ságkezeléssel foglalkozó szakember, 
és a prevenció hiánya is érezhető. A 
foglalkoztatás terén: magas az inak-
tívak aránya a 16-64 éves korosz-
tályban. (Magyarországon 40%, az 
EU-ban 30%). A feketegazdaságban 
dolgozók aránya is magas; legtöbb 
ügyfelünk is „feketén” tud csak mun-

kát vállalni. Nincs munkaszerződé-
sük, ezáltal kiszolgáltatottá válnak. 
Az egészségügyben diszkrimináció 
érezhető ügyfeleinkkel szemben. 
Egészségi állapotuk rossz, mert nem 
jutnak  megfelelő ellátáshoz. 

Zsolt feltette a kérdést: a hajlékta-
lanellátó-rendszer betölti-e szerepét, 
vissza tudja-e illeszteni az ügyfeleket 
a társadalomba? Három kritikus pon-
tot emelt ki, amin változtatni kellene:

•  eddig szállásnyújtásra koncent-
rált a rendszer a reintegráció he-
lyett,

•  a finanszírozás alapja a férőhely-
szám, az ellátás színvonalát nem 
vizsgálják,

•  a prevenció hiánya érzékelhető 
az egészségpolitikában, lakáspo-
litikában.

Bemutatta törekvéseinket, melyek az 
EQUAL segítségével valósultak meg. 

•  Kialakítottunk egy új dokumen-
tációs rendszert, mely az egyén 
státuszát és foglalkoztatási, lak-
hatási, egészségügyi szükségle-
teit méri fel.

•  A szükséglettesztek eredményei 
alapján hatékonyabban, célirá-
nyosabban dolgozhatnak a szo-
ciális munkások, mert a valódi 
problémákhoz közelítenek segít-
ségükkel.

•  A szükségletfelméréshez szolgál-
tatásokat csatoltunk. Pszicholó-
gus rendel a Dózsán, beindítottuk 
a SZIK irodát, referensi hálózatot 
hoztunk létre információáramlás 
biztosítása céljából, referensi 
műhelyek vannak havonta, me-
lyek egyben továbbképzési fóru-
mok is, és végül, de nem utolsó 
sorban, az Álláskereső Iroda is 
megnyitotta kapuit.

Az ügyfélnek milyen előnye szárma-
zik a komplex vizsgálatból?

•  A szükséglettesztek segítségével 
érthetőbb és pontosabb a szoci-
ális munka céljának a megfogal-
mazása. 

•  Lehetőség nyílik a több területen 
történő, egyidejű problémakeze-
lésre.

•  A felmérés által a szükségletnek 
megfelelő szolgáltatásokat igye-
keznek az intézmények kialakí-
tani.

A konferencia második részében 
csoportmunka folyt. A rendezők két 
kérdést tették fel minden csoport szá-
mára:

1. Milyen tényezők hátráltatják a 
hajléktalan emberek munkavállalását 
ill. társadalmi integrációját? 

2. Milyen eszközökkel lehet leküz-
deni a foglalkoztatási hátrányokat?

A kérdések mind az egyéni, mind 
a szervezeti (intézményi, finanszíro-
zási) szintre vonatkoztak. 

A konferencia résztvevői kialakí-
tottak egy magyar, egy francia, egy 
angol, egy spanyol, és egy nemzet-
közi (vegyes) csoportot. Tehát öt 
csoport gondolkodott a megadott té-
mákról.

Válaszok az első kérdésre (a főbb té-
maköröket említem csak):

•  A társadalom és munkáltató elő-
ítéletei.

•  A hátrányok összegződése (alul-
iskolázottság, elavult szakma, 
képességcsökkenés a hajléktalan 
életmód miatt, etnikai előítélet).

•  Nem tudják vállalni az ügyfelek 
a munkába állás költségeit, mert 
nincs tartalékuk. 

•  Kérdéses, hogy találnak-e moti-
vációt a munkában az ügyfelek, 
ami a munkahely megtartásának 
feltétele lenne.

Equal konferencia

Budapest, 2006. október 20-21.
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•  A „fekete” munkavégzés miatt 
kiszolgáltatottá válnak.

•  A társadalmi problémák itt csa-
pódnak le: a hajléktalan embrek 
között sok az alkoholfüggő, a 
volt állami gondozott, az eny-
he fokon szellemi fogyatékos, a 
börtönből szabadult, a kezeletlen 
pszichiátriai beteg.

•  Nincs olyan visszailleszkedést 
támogató program, amely a fo-
lyamatos, hosszú idejű nyomon 
követésre épül. 

•  Nincs hova visszaintegrálni a 
hajléktalan embereket.

A magyar csoport által felvázolt 
intézményi problémák szervezeti 
szinten:

•  Kevés egyéni esetkezelésre van 
lehetőség – több szakember kel-
lene.

•  Lobbi hiánya – szükséges lenne a 
média bevonása a jobb társadal-
mi megítélés elősegítése érdeké-

ben (pozitív üzenetek küldése a 
társadalom felé). 

•  Nem az igények szerint fogadják 
/ látják el az intézmények a haj-
léktalan embereket (ld. pár, gye-
rekes család, mentális beteg).

•  Rövid távú megoldások kerülnek 
előnybe.

•  Ellátórendszerek földrajzi elhe-
lyezkedésének aránytalansága.

•  Lakcím stigmatizál.
•  Önkéntesek fogadása – meg 

tudják sokszorozni a szociális 
munkások tevékenységének a 
hatékonyságát (ezt a nemzetközi 
csoport mondta).

A magyar csoport által felvázolt 
problémák finanszírozási szinten:finanszírozási szinten:f

•  Normatív támogatás hátránya.
•  Testre szabott EU támogatás hi-

ánya.
•  Programok, támogatások instabi-

litása – ld. utólagos kifizetések.
•  Az intézmények nem hangolják 

össze erőforrásaikat.
•  Nincs tartaléka az intézmények-

nek sem.
• A prevenciót nem támogatják.

A konferencia sikerességét szerintem 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
egy-egy témakörrel kapcsolatban a 
beszélgetéseket szívesen folytattuk 
volna, de az időbeosztás szorított 
minket.

Személy szerint a francia delegá-
cióval tudtam többet kommunikálni, 
akik igen elégedettek voltak a szak-
embercserén látogatott intézmények-
kel. Külön kiemelték a Váltó Házban 
tapasztaltakat, hiszen ennek az in-
tézménynek egyedülálló a funkciója 
– Európai szinten különlegesnek ta-
lálták.

Kubik Lajosné Dóra 
Fehér közi Nappali melegedő

Nehéz ma már olyan munkát találni, 
ahol kijelentheti bárki: „Én ugyan be 
sem tudom kapcsolni.” Raktár, kony-
ha – még a kevés iskolázottságot 
igénylő munka is megkívánja, hogy 
alapfokon használja a munkavállaló. 
Nagyon jól használhatják az internet 
nyújtotta szolgáltatási profitot. Gon-
dolok itt az önálló ismeretszerzésre, 
levelezésre, chatelésre. 

Még a munkaadó is máshogy néz 
arra az álláskeresőre, akit e-mail cí-
mén lehet értesíteni. Jó lehetőség 
adódik a szegregációból való kilé-
pésre, a külvilággal való kapcsolat 
keresésére. 

A számítógép napjainkra minden-
napos használati eszközzé vált, nem 
lehet élni nélküle. Az óvodások és a 
kisiskolások minden nehézség nélkül 
játszanak, írnak, rajzolnak vele.

Mire kell ez (mármint a PC) a mi 
ügyfeleinknek?

A Külső Mester Átmeneti Szállá-
son 2003-ban pályázat útján jutottunk 
számítógépekhez. Ebben az időben 
több lakónk is járt valamilyen képzés-

re. Felmerült, hogy legyen egy csen-
des hely, ahol alkalom adódik a tanu-
lásra. Tehát a tanulás és a számítógép 
használata már összekapcsolódott.

2004 májusában kezdődött az ok-
tatás, azzal a jelszóval, hogy ha már 
itt vannak a gépek, akkor használjuk 
is őket. Problémát okozott, hogy ek-
kor még nem volt internet kapcsola-
tunk. Ennek ellenére 5-6 lakónk is 
használta a gépeket. A Fedél nélkül 
című újságba két 
emberünk is ver-
seket, novellákat 
írt. Többen ját-
szottak a géppel 
és több lakónk 
is itt sajátította 
el az alapisme-
reteket.

Korszakváltást hozott 2005 de-
cembere, amikor is hozzájutottunk a 
várva várt internetes kapcsolathoz. 
Innentől kezdve folyamatosan műkö-
dik a Teleszoba, folyik az oktatás.

Ügyfeleink a szállóra érkezéskor 
az Előkészítő csoportban hallanak 

először erről a lehetőségről. A bejá-
ratnál lévő faliújságon is öles betűk-
kel hirdetjük. 

A számítógép használatának sza-
bályai

1. Jogosítványt kell kérni számí-
tógép használatához. (Ez egy kártya 
– Enyed Józsefnétől kérhető –ame-
lyet akkor kap meg használója, ha 
egy félórás kis vizsgával bizonyítja, 

hogy alapvető 
ismeretei vannak 
a használatról. 
Egyúttal meg-
ismeri a lakó 
a nyitvatartási 
időt, az alapvető 
szabályokat.)

2. Nem lehet lakbértartozása a 
használónak. (A kártyára írja rá a 
gondnoknő, ha az ügyfél befizette a 
lakbért.) 

3. A szálló házirendjét nem sértet-
te meg előzőleg.

4. Csak józan állapotban látogat-
ható a teleszoba.

Teleszoba a Külső Mester Átmeneti Szálláson

„Nehéz ma már olyan munkát találni, 
ahol kijelentheti bárki: »Én ugyan be 

sem tudom kapcsolni.« Raktár, konyha 
– még a kevés iskolázottságot igénylő 
munka is megkívánja, hogy alapfokon 

használja a munkavállaló.”
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Egy óra hosszat lehet a gépnél ülni, 
amely egy órával hosszabbítható, ha 
nincs várakozó. Az ügyeletes szoci-
ális munkásnál kell jelentkezni, aki 
egy nyomtatványon rögzíti az érke-
zés és a távozás időpontját. A nyom-
tatványt az ügyfélnek alá kell írnia.

Az oktatás már egy kicsit nehézke-
sebb ügy. (A legtöbb jelentkező még 
bekapcsolni sem tudja a gépet.) Az 
oktatás igazodik az ügyfél munkaide-
jéhez. Az Equal pályázat alapján ki-
dolgozott tematika szerint modulon-
ként oktatom a jelentkezőket. Ebben 
az időben nem működik a Teleszoba. 
Sokan megfutamodnak az elején, de 
a rábeszélés, a biztató hangnem sokat 
segít. Üzenek a lakónak, újabb idő-
pontot beszélünk meg. Biztos időpont 
a kedd este, ekkor mindig itt találnak. 
Nehézséget okoz, ha nagyon külön-
böző képességű emberek kerülnek 
egymás mellé. Ilyenkor a lemaradót 
egy másik lassan haladóval teszem 
egy csoportba, a száguldó pedig beér 
egy előrébb tartó embert.

A Teleszobában is és az oktatás 
közben is jó hangulat alakul, a jelen-
lévők között kapcsolat szövődik.

Végezetül szeretném elmesélni a 
legaranyosabb történetemet.

Nevezzük Pistának, már be tudta 
kapcsolni a gépet és a Paint prog-
rammal rajzolgatott. Minden gépnél 
ült valaki, így nem rá figyeltem tel-
jes gőzzel. Egyszer csak megszólalt, 
hogy szeretné befejezni a munkát. 
Emlékeztettem, hogy ő már ki tud-
ja kapcsolni a gépet. Meg is jelent a 
szokások felirat: Menti a dokumentu-
mot? Igen. Nem. Mégse. A távolból 
odaszóltam:

– Mondja neki, hogy nem.
Erre ő odahajolt a képernyőhöz és 

gyanakodva, halkan odasúgta, hogy:
– Nem.
Még szerencse, hogy senki sem fi-

gyelt rá rajtam kívül.

Enyedi  Noémi
Külső Mester átmeneti szállás

Az EQUAL projekt részeként 125 fő 
képzésbe vonását vállaltuk.

A képzések iránti nagy érdeklő-
dést jelzi, hogy regisztrált ügyfeleink 
44%-a jelezte, hogy szeretne valami-
lyen szakmát tanulni. 2006. június 
30-ig a képzésre jelentkezők száma 
429 fő volt. 

Sikeres vizsgát eddig 4 fő tett, sze-
mély és vagyonőr szakmában. A töb-
bi tanfolyam még nem fejeződött be.

Eredetileg az álláskereső irodában 
szándékoztunk az OKJ-s tanfolyamok 
résztvevőinek hagyományos csoport-
tréningeket tartani, „képzésben tartó 
csoport” néven. A délelőtti iskolai 
elfoglaltság után azonban tanulóink 
nem jöttek el a koradélutáni csoport 
foglakozásokra, leterheltségre, idő-
hiányra panaszkodtak. Rugalmasan 
alkalmazkodtunk a körülményekhez, 
félre tettük a kidolgozott tematikákat, 
és a csoportvezetők „átalakultak” 
mentorokká. A mentorok heti rend-
szerességgel az iskolában vagy a gya-
korlati helyen keresik fel a tanulókat, 
és hol korrepetálást, hol konfliktus-
kezelést vállalva igyekeznek segíteni 
a felmerült problémákon. Telefonon 
vagy személyesen a képzésben lévők 
is kereshetik mentorukat.

Ezeken túlmenően igyekszünk az 
igényekhez alkalmazkodva tematikus 
csoportfoglalkozásokat is tartani. 

A 103 beiskolázott ügyfelet tanul-
mányai során csoportonként 2 men-
tor segíti.

A mentori tevékenység a mi ese-
tünkben egyáltalán nem merül ki a ta-
nácsadásban, hanem a formáló-segítő 
ellenőrzést is magába kell foglalnia.

A képzés első napján reggel a men-
tornak ott a helye a képző iskolában. 
Előtte már felvette a kapcsolatot az 
osztályfőnökkel. Megismerte a kép-
zés tematikáját, időbeosztását, a tan-
tárgyakat és a követelményeket. 

Nagyon fontos már az elején tisz-
tázni, hogy kinek a feladata a gya-
korlati helyek keresése, a tanulmá-
nyi szerződések megkötése, illetve, 
hogy mi a teendő, ha valamelyik 
gyakorlati hely és a tanuló nem fe-

lelnek meg egymásnak valamiért.
A képzési szakaszban a tanulás 

szempontjából két dologra kell na-
gyon figyelni: egyrészt a kezdeti len-
dület – motivációs impulzus – fenn-
tartására, másrészt a képzésen való 
fizikai jelenlét megkövetelése, mert 
sokszor ez is nehézségekbe ütközik.

Nem szabad elfelejteni, hogy ezek 
az emberek már régen elszoktak a ta-
nulástól, sőt az előírt napirendtől is. 
Komoly nehézséget jelent számukra 
a pontos megjelenés, maga a tanulás 
is, és mivel az átlagemberekhez ké-
pest eddig már sokkal több kudarc 
érte őket, nagyon félnek a tanulási 
kudarcoktól. Van köztük olyan, aki 
ezt túlzott magabiztossággal leplezi, 
de azt mindannyian elmondják, hogy 
„félnek a tanulástól”. Így könnyen 
előfordulhat, hogy – ha megfelelő 
ürügyet találnak – más, fontosabb do-
log akad, pl. Munkaügyi Központba 
kell bemenni, orvosi papírokat kell 
intézni, stb. Nehéz a „normális” ér-
tékrendet, napirendet újra kialakítani 
náluk.

Mindezt a mentornak folyamato-
san szem előtt kell tartania, mert a 
fentiekből sok probléma adódik.
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A lélek rezdülései
A pszichiátriát a hétköznapi ember gondolkodásában titkok lengik körül. Ez hatványozottan igaz a 
hajléktalan emberekre, hiszen körükben gyakran fordulnak elő lelki zavarokkal küzdők. A rovat meg-
kísérli fellebbenteni a fátylat a lélek bajairól.

Rovatvezető: dr. Molnár Gábor
pszichiáter – neurológus, Dózsa Krízis Orvosi Szolgálat

A mitológia az emberiség első olyan 
alkotása, amely egy közösség vi-
lágra, életre vonatkozó áthagyo-
mányozott ismereteit rögzíti. A ta-
pasztalatok az emberi psziché által 
átalakítva, szimbólikus formában, 
megszemélyesítve és fantasztikus 
részekkel kiegészítve kerülnek rög-
zítésre. Mitólógiák valószínűleg leg-
alább 40 ezer éve léteznek, hiszen 
ma az az általános vélemény, hogy 
az őskori barlangrajzok mitológikus, 
vallási szimbólumokat jelenítenek 
meg. Ebben a műfajban a vallás, fi-
lozófia, tudás, művészet és etika még 
nem különül el, mindegyik aspektust 
egységesen tartalmazza a mitológia. 
S mivel az emberi psziché munkája 
jellegzetesen rányomja a bélyegét a 
mitológiára, ezért ezek az alkotások 
lehetővé teszik az emberi lélek mű-
ködésének a feltárását is. Különösen 
Jung hirdette ezt az elképzelést, és a 
mitológiai ismereteket a pszichoterá-
piában is felhasználta.

A kozmogóniai mítoszok, a világ 
keletkezésének elképzelései Eliade 
szerint minden mitológia alapját ké-

pezik. Az embereknek tudniuk kell, 
hogyan alakult ki az univerzum. Ha 
ismerik ezeket az erőket, saját érde-
kükben fel is tudják használni. Más-
részt pedig meg akarják őrizni az 
ismert világukat, amihez már meg-
tanultak alkalmazkodni, hiszen ha a 
kozmosz lett valahogyan a káoszból, 
akkor elvileg vissza 
is tud oda süllyedni. 
A mitológiákban a 
sárkány, a szörny, az 
őskígyó képe mind a 
kozmikus víz, a sö-
tétség, az éjszaka és 
a halál szimbólumai, 
azaz a formátlané, a virtuálisé.

A világ keletkezésének ismerete 
az archaikus társadalmakban több, 
mint egyszerű tudás. Az évet azzal 
kezdik ezek a közösségek, hogy fel-
idézik, rítusokban újrajátszák a világ 
keletkezésének történetét. Szilárdan 
hisznek abban, hogy a világot éven-
te újra kell szimbólikusan teremteni, 
mert csak így marad fenn. Eközben 
megelevenednek az istenek, az em-
berek részesülnek a teremtés szent-

ségéből, a bajok hátramaradnak a 
múltban, és minden évben újult for-
mában, megtisztulva indul el az élet. 
A perzsáknál például az év utolsó 
napján tulajdonképpen a világ meg-
semmisült, visszasüllyedt a káoszba, 
amit rítusokkal fejeztek ki, majd az 
újév első napján újrateremtődött. A 

világ kaotikus lét-
formába történő 
periódikus visz-
szatérése lehetővé 
teszi, hogy a kö-
zösség állandóan 
megsemmisíthesse 
bűneit és megtisz-

tuljon. Emellett az isteni teremtés 
minden emberi alkotás mintája, és 
ezzel mintegy megszenteli az embe-
rek minden hétköznapi cselekedét, 
feltéve, ha a mintát követik.

Nem minden nép foglalkozik a 
teljes univerzum megteremtésével. 
Vannak, akik adottnak veszik a Föld 
létezését, és a szűkebb földrajzi kör-
nyezetük kialakulásával, az élőlé-
nyek, az ember megteremtődésével 
foglalkoznak mítoszaik. 

Teremtés és pusztulás a kozmogóniai mítoszokban

 „Mivel az emberi psziché 
munkája jellegzetesen rányomja 
a bélyegét a mitológiára, ezért 

ezek az alkotások lehetővé teszik 
az emberi lélek működésének a 

feltárását is.”

Mindenképpen el kell érni, hogy 
a tanulók személyes problémáikkal 
is megkeressék a mentort. Ez hamar 
be is következik, mert sok probléma 
merül fel az életükben.  

Lakhatási, egészségügyi, addik-
tológiai, családi, pénzügyi, de még 
életmódbeli problémákkal is meg-
keresnek bennünket. Ami nagyon 
fontos, hogy legalább az első problé-
máknál meg kell mutatni, hogy iga-
zán mindent megteszünk, ami lehet-
séges, hogy segítsünk az ügyfélnek. 
Ennek a hozzáállásnak nagyon hamar 
híre megy, mondhatni, hogy az első 
benyomás itt is meghatározó. 

A személyes problémákon kívül 
kezelnünk kell a tanulási problémá-
kat is. Nagyon fontos, hogy – mivel 
ezek az emberek az átlagosnál is ér-
zékenyebbek – nem szabad semmit 
sem erőltetni, őket, magukat kell 
ráébreszteni, mire is van szükségük.

A képzés időszaka alatt kell a ta-
nulókat felkészíteni a gyakorlati he-
lyen való munkavégzésre. Segíteni 
kell őket a gyakorlati hely megfelelő 
kiválasztásában. 

A gyakorlati időszak teljes egé-
szében tudatosítani kell, hogy esetleg 
ugyanez a hely lehet a leendő munka-
helyük is, ezért érdemes úgy tekinte-

niük a helyet, hogy nem csak tanulni 
vannak ott, hanem magukat elfogad-
tatni is.

Eddigre már az is kiderül, hogy 
kik azok, akik az egész tanfolyamot 
lehetőségként használják, egyfajta 
túlélési stratégia részeként. Igyekez-
zünk minél hamarabb őket kiszűrni, 
mert a negatív példa erősen romboló 
lehet.

Nagy István
Álláskereső Iroda
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Mindenki tárgyalja azt, hogyan lett 
a sötétségből fény. Mind a magyar, 
mind az orosz szókincsben azonos 
a világ és a világosság kifejezése. 
Az a világ, ami a fényben látszik. A 
legegyszerűbb esetben, az észak-szi-
bériai népek elképzelésében a Föld 
azért volt sötét, mert egy lepel, vagy 
bőr letakarta. A világ képe egy sátor, 
ahol a Föld az alap, a tető az égbolt. 
A holló lyukasztotta ki az eget, majd, 
miután kibontotta hártyájából a Na-
pot, a Holdat és a csillagokat, a fény 
beáramolhatott az általa ütött lyuka-
kon. Erre a mitológiai témára termé-
szetesen több megoldás is létezik, 
ezek azonban mind megegyeznek ab-
ban, hogy a fény a legfőbb adomány, 
hiszen csak a fényben válnak látható-
vá és megérthetővé a dolgok.

Fontos az is, hogy az alaktalan 
őskáoszból kialakuljon a világ sza-
bályos rendje. Ha van rend, vannak 
kiszámítható szabályok, van mihez 
alkalmazkodni, és ez lehetővé teszi a 
biztonságot.

Sok nép, köztük a finnugorok, 
külön foglalkozik a szilárd föld ki-
alakulásával. Nagyon elterjedt az a 
felfogás, hogy a víz mélyéről nagy 
nehézségek közepette egy állat, több-
nyire egy vízimadár hozza fel a föl-
det, ami aztán magától növekedésnek 
indul. Lényeges szempont tehát, hogy 
az embernek szilárd talaj legyen a 
lába alatt, s ennek kialakulását külön 
kell magyarázni.

A fény, a rend és a szilárd talaj 
kialakulása a kozmogóniák legfonto-
sabb kérdése. Emellett a mitológiák 
eltérő részletességgel foglalkoznak a 
természet, az élőlények és az embe-
riség minden szereplőjének keletke-
zésével.

A kozmogóniákban különféle fi-
lozófiák tükröződnek. A legelterjed-
tebb nézet szerint, s amely talán a 
legősibb álláspont is, a világot és te-
remtményeit a jó teremtő és a gonosz 
megtestesítője közösen hozta létre. 
Ez a felfogás egyben azt is nagyon 
jól megmagyarázza, miért vannak a 
Földön a jó dolgok mellett rosszak is. 
Az istenfogalom fejlődésével ugyan-
is nagy kérdéssé válik, hogy az imá-
dott, az emberhez viszonylag pozití-

van viszonyuló teremtő istenek miért 
alkottak az emberek számára rossz 
dolgokat is.

A jó és a rossz vonatkozásában 
két szélsőséges álláspont alakult ki. 
Az indoeurópai mitológiákban a jó 
és gonosz erők élesen el vannak vá-
lasztva egymástól, egymásnak szö-
ges ellentétei. Ezzel szemben a kínai 
mítoszokban a jó és a rossz egymást 
kiegészíti, az egyik nem lehet meg a 
másik nélkül, a lényeg a kettő har-
móniája a dolgokban. Ezt fejezi ki a 
jing-jang elképzelés. Hasonló felfo-
gás található az észak-amerikai indi-
án mitológiákban is.

Maga a teremtés aktusa több for-
mában történhet, e tekintetben a né-
pek elképzelése részben különbözik. 
A Föld és a világ részei kialakulhat-
nak istenek, isteni lények testrészei-
ből. A hiedelmek alapját képezheti 
az élőlények születéséről alkotott tu-
dás is, melynek analógiájára az isteni 
nemzés, a szülés, az őstojás, az ősvi-
rág, a talajból való fűhöz hasonló ki-
növés mind lehet a teremtés forrása. 
A másik lehetőség alapja az emberi 
alkotó tevékenység. Így készülhetnek 
teremtmények agyagból, kőből, sár-
ból, fából, stb. formázás útján. Em-
ber esetében az ily módon létrehozott 

alkotást még lélekkel is el kellett 
látni. A művészet is alapja lehetett a 
teremtésnek. Vannak mítoszok, ame-
lyekben énekléssel vagy tánccal te-
remtenek. A legelvontabb módszer a 
gondolat által való teremtés. Az Isten 
elgondolja a dolgokat, amelyek aztán 
rögvest megvalósulnak. 

Nem minden teremtés tökéletes. 
Sok nép, köztük a finnugorok is is-
merik a félresikerült teremtés gon-
dolatát. Előfordul, hogy az istenek 
először “selejtet” hoznak létre, nem 
tetszik nekik az alkotásuk, és emiatt 
akár el is pusztíthatják azokat, illetve 
megismétlik a teremtést. 

A teremő aktusok egyes módozatai 
mind bizonyos filozófiai koncepció-
kat hordoznak, ami megvilágítja az 
egyes népek hozzáállását a világhoz 
és az istenekhez.

A mitológiákban eléggé elterjedt, 
hogy istenek, vagy isteni lények fel-
áldozásához kötik a világ keletkezé-
sét. A kínai elképzelés szerint Pan-ku 
egy őstojásból született, állandóan 
növekedett, végül elérte az eget. Az 
istenek nem akarták, hogy a Föld és 
az Ég között összeköttetés legyen, 
ezért egy hőssel megölették Pan-ku-t, 
feldaraboltatták, és testéből keletkez-
tek a világ részei. A skandináv, tehát 
germán eredetű mitoszokban az óriás 
Ymir testéből keletkeztek az univer-
zum egyes részei, miután megölték. 
Az indiai elképzelés szerint Purusa 
nevű óriást áldozzák fel az istenek, 
akinek testrészeiből keletkezik a vi-
lág. A mezopotámiai főisten Marduk 
megöli nagyanyját, a káoszt megtes-
tesítő sárkány-szörnyet, és feldarabolt 
testéből hozza létre az univerzumot.

Nemcsak erőszakos halállal halhat-
nak meg az istenek. A finn Kalevala 
szerint a levegőég istene, Ilmatár be-
lepusztul Vejnemöjnen születésébe, 
és teste átváltozik a világ különféle 
részévé. Az irokéz indiánok isteni 
Ősanyja szintén belepusztul a szülés-
be és testéből lesz a világ.

Az a tény, hogy az univerzum egy 
isten testéből keletkezett, közvetlenül 
megmagyarázza, hogy a világ, a ter-
mészet szent dolog. Az a hit pedig, 
hogy egy isten halála kell a világ 
megszületéséhez, a halálból származó 

Istennőből kinövő fa
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élet gondolatának klasszikus példája. 
Már a vadászó népek szembekerültek 
azzal az ellentmondással, hogy ölni 
kell ahhoz, hogy az éltető táplálékhoz 
jussanak. A növényzet is tavasszal az 
ősszel és télen elszáradt vegetációból 
szökken szárba. Az emberré válás 
sajnálatos biológiai következménye, 
hogy az emlősök közül az emberi 
anyák halnak bele leggyakrabban a 
szülésbe. Tehát a halálból való élet 
gondolata közvetlen tapaasztalatok 
absztrakciója lehet.

Másrészt az emberi élet lehet talán 
a világ legértékesebb dolga. Így egy 
isten feláldozása a világ keletkezése 
érdekében a világ végtelenül nagy ér-
tékét igazolja. Az is lehet, hogy egy 
oly bonyolult és szent dolog, mint az 
univerzum, máshogyan nem is jöhet 
létre az archaikus gondolkodás sze-
rint, csak egy isteni lét feláldozásá-
val. 

A kozmogóniai istenáldozat földi 
mása az építési áldozat, amely a ma-
gyaroknál is szokás lehetett. Itt, ah-
hoz, hogy az építmény megmaradjon 
és ne dőljön össze, egy embert kell 
feláldozni. Az archaikus társadal-
makban az építmények az univerzum 
szimbólikus tükörképei voltak, a vilá-
got szimbolizálták, talán fennmaradá-
sukhoz is ezért látták szükségességét 
az emberáldozatnak.

Az Aranykor eszméje szorosan 
kapcsolódik a világ teremtéséhez. 
Az egyre tökéletesebb istenek elkép-
zeléséből következett, hogy ezek a 
teremtők csak tökéletes, embernek 
jó világot hozhattak létre. A terem-
tés pillanatában tehát beköszöntött a 
boldog Aranykor, amikor az embe-
rek és állatok egymással békében él-
tek, nem volt halál, betegség, bőven 
volt élelem, és nem kellett dolgozni. 
A kérdés csak az volt, hogy miért 
bocsájtottak mégis szenvedést az em-
berekre az istenek. Ennek okaként a 
mitológiák az emberek bűnös visel-
kedését hozzák fel, amivel magukra 
haragították az isteneket. Az ember 
eredendő bűnösségének koncepciója 
különféle formában már az ősidőktől 
fogva felmerülhetett. A vadásznépek 
ugyanis rögtön szembekerültek azzal 
a dilemmával, hogy ölni ugyan bűn, 

mégis el kell ejteni az állatokat azért, 
hogy élni tudjanak. A bűnös létből kö-
vetkezik a megtisztulás iránti vágya-
kozás is, amire a teremtés mítoszok, 
mint láttuk, a világ évente megismé-
telt elpusztításával és újjászületésével 
mind lehetőséget adnak. Megjegyez-
zük, hogy emellett vannak más rituá-
lis lehetőségek is a megtisztulásra.

A mítoszok fejlődésével a világ 
keletkezésére és működésére vonat-
kozó elképzelések halmaza egyre 
kevesebb belső ellentmondást tartal-
mazott. Az egyik legracionálisabb 
hiedelmet az indiai mitológia írja le, 
ahol az univerzumot a teremtés-pusz-
tulás-újjászületés végtelen ciklusa-
ként értelmezik. Végül a görög, kínai 
és indiai mitológiák talaján kialakul a 
filozófia, ahol a psziché béklyójából 
fokozatosan megszabadulva az igaz-
ság keresésén fáradoznak, a világot 
a világ törvényeivel kísérlik megma-
gyarázni.

A kozmogóniai mítoszok ennek 
ellenére évezredeken keresztül a mai 
napig segítették az emberek pszichés 
integritásának megőrzését a társada-
lom viharai közepette. Az egyik leg-
főbb tanulságuk, hogy többnyire nin-
csen olyan pusztulás, amit ne követne 
újjászületés. A másik üzenet, hogy az 
emberiséget teljesen sohasem lehetett 
elpusztítani, valamiképpen mindig 
feltámadt a biztos halálból. Ez a két 
momentum szimbólikus formában 
a mai napig reményt ad a pszichés 
konfliktusokban.

dr. Molnár Gábor,
Orvosi Krízis Szolgálat

Kedves Fórumtag!

Örömmel értesítjük a Közép-magyarországi Hajléktalanellátó 
Szervezetek Regionális Fórumának tagjait, hogy

2007. január 9. hétfőn, 10 órától 12 óráig 

tartjuk következő rendezvényünket, melyre 
minden kedves tagot és érdeklődőt szeretettel várunk! 

A program helyszíne: 1086, Budapest, Alföldi u. 6-8.

A Fórum témája: Alkoholtolerancia és intolerancian kérdése a 
hajléktalan szállásokon.

Meghívott előadónk: Dávid Zoltán addiktológiai főreferens

A Fórum tagjainak aktív közreműködését kérjük a havi rendszerességgel 
tartandó programunkon. Várjuk további témák felvetését, saját tapasztala-

tokról szóló beszámolókat, szakmai elképzelések felvázolását.

További felvetett Fórum témáink:
 EQUAL esélyteremtés a foglalkoztatásban pályázati programról
 Foglalkoztatási pályázati lehetőségekről.
 Kiutak a hajléktalanságból.
 Dokumentációs rendszer a hajléktalan ellátásban.
 Foglalkoztatási programok.
 Kik az ellátottak a hajléktalan ellátásban?  Mely rászorulók nem 

veszik igénybe a hajléktalan ellátást?

Preszl Éva fórumszervező
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A szakmai gyakorlatomat az Oltalom 
Karitatív Egyesület Szabadság su-
gárúti anyaotthonában töltöttem. 

Itt találkoztam Andival, aki már 
több hónapja az anyaotthon lakó-
ja volt. Pici, törékeny, széparcú nő, 
az ember inkább diáklánynak nézné, 
mint négy gyermek édesanyjának. 
Négy éves gyermeke vidám, kiegyen-
súlyozott kisfiú.

Azért esett rá a választásom, mert 
úgy éreztem, az ő életútja is bizonyít-
ja, mennyire nehéz kilépni az „anya-
otthonok körforgásából”. Többszöri 
beszélgetés után bizalmas viszony 
alakult ki közöttünk, elmesélte az éle-
tét, szívesen vállalkozott az interjúra.

Andi 1972-ben született Budapesten. 
Édesanyja 1942-ben Nyíregyhá-

zán, édesapja 1938-ban Budapesten 
született. Édesanyja varrónőnek ké-
szült, de nem végezte el az iskolát, 
mert korán férjhez ment. Újságki-
hordóként és takarítóként dolgozott. 
1998-ban, rákban halt meg. Édesapja 
is 8 általánost végzett, szakmája nem 
volt. Segédmunkásként dolgozott. 
A halála időpontját Andi nem tud-
ja pontosan, 1982 körül, balesetben 
hunyt el. A szülők kapcsolata nem 
volt túl jó az édesapa alkoholizmusa 
miatt. 1975-ben elváltak. Az édes-
anya a munkahelyén ismerkedett meg 
az élettársával, akivel haláláig együtt 
élt. Andi nem tudja, édesanyja halála 
után mi történt az élettárssal.

Érdekes, hogy sem szülei, sem 
nagyszülei gyermekkoráról nem tud 
szinte semmit. Annyit mesélt, hogy 
édesanyjának egy testvére volt, aki 
1956-ban elhagyta az országot, és a 
szülei korán meghaltak. Édesapjáról 
még ennyit sem tud, abban sem biz-
tos, hányan voltak testvérek.  Az apai 
nagyapáról semmit nem tud, a nagy-

mamáról is csak annyit, hogy „korán 
meghalt”.

Születésekor 9 testvére volt, hat 
fiú és három lány, aztán született 
még két öccse. Gyermekkorukban 
jó volt a kapcsolatuk, de már nem 
tudnak egymásról. Andi úgy em-
lékszik vissza, hogy a nehéz anyagi 
körülmények ellenére boldog volt a 
gyermekkora. A nagyobb testvérek 
figyeltek a kisebbekre. („Nem volt 
sokáig tévénk, a nagyobbak meséltek 
szép meséket elalvás előtt.”) A csa-
ládban mindenkinek meg volt a maga 
feladata. („Mindenki maga takarítot-
ta el a saját piszkát”, ”én az öcséim 
mellett lettem beosztva”, „az ágya-
zás egyedül az én feladatom volt”) A 
testvérek a szabadidejüket is együtt 
töltötték. („A kiserdőben játszot-
tunk a testvéreimmel, amikor rossz 
idő volt, benn a házban játszottunk. 
A fiútestvéreimmel mentem focizni a 
pályára…”)

Andi jelenleg négy testvéréről tud, 
de nem tartják a kapcsolatot. Édes-
anyja halála óta egyik nővérénél la-
kott rövid ideig. Mikor nem volt hová 
mennie a gyerekekkel, a Kalocsán élő 
bátyja fogadta be, de itt is rövid ideig 
lakhatott, mert a férfi kihasználta.  

Andi születésekor Budaligeten 
lakott a család egy szoba-konyhás 
lakásban. („Egyszobás lakásban lak-
tunk, kis piros lavórban fürödtünk.”) 
Emlékei szerint (1975-ben) kaptak 
egy öt szobás lakást Budafokon, aho-
vá már az édesanya élettársával köl-
töztek. A lakást nem tudták azonnal 
bebútorozni, de szépen gyarapodtak. 
(„Mindenkinek lett saját szekrénye, 
és ágyban aludhattunk.”)

Itt egy kicsit zavarossá válik a tör-
ténet, mert Andi még egy költözésről 
beszél, de nem tudja, miért költöz-
tek. („Nem tudom, még kicsi voltam, 

ilyeneket nem mondtak”) Erről a la-
kásról csak annyit mesélt, hogy ez 
is Budafokon volt, három szobában 
laktak. A lakás édesanyja nevén volt, 
halála után eladták, és az árát elosz-
tották a testvérek között. A költözés 
megviselte a kislányt, nehezen talált 
barátokat, hosszú idő után sikerült 
beilleszkednie. („Eleinte nem voltak 
játszópajtásaim, de utána sok kis 
pajtásom lett”)

Az óvodás éveire szívesen em-
lékszik vissza. Az egyik dajkával 
nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, 
Ági néni sokat segített a nehéz anya-
gi körülmények között élő családnak. 
(„Sokat segített rajtunk, hozott ru-
hát, játékot, élelmet is hozott, nagyon 
sokat”) Érdekes, hogy az interjúban 
csak Ági nénit említi név szerint, 
még a gyermekeit is csak „ikrek”-
ként, „fiaim”-ként emlegeti.

Az általános iskolát Budafokon 
kezdte. Itt is nehezen illeszkedett be. 
(„Sokáig nem éreztem ott jól magam 
(…) a második év végére már szinte 
barátok halmaza lett körülöttem…”) 
Tanulmányi eredménye nem volt túl 
jó. A nyári szüneteket napközis tá-
borban töltötte. Erre szívesen emlék-
szik, jól érezte magát.

Nyolcadik osztály után kertészeti 
szakközépiskolába került. Eleinte itt 
sem érezte jól magát, de aztán ösz-
szebarátkozott az osztálytársaival. 
Az iskolát nem szerette, sokat jártak 
az iskola mellé. Sikerült levizsgáznia 
(„nagy nehezen elvégeztem a kertész 
szakmát, de nem mondhatnám, hogy 
valami jól”), de sosem dolgozott a 
szakmájában. 

Általában betanított munkát végzett. 
17 évesen a „tojásgyárban” kezdett 
dolgozni („takarító és tojásrakó vol-
tam”), aztán csirkefeldolgozó üzem-

Emberi Történetek

Mindannyian ügyfeleink történeteivel dolgozunk. Ismerjünk meg ezek közül minél többet, 
okulva egymás tapasztalataiból. Kérünk benneteket, küldjétek el rövid írásaitokat!

Rovatvezető: Pándi Tiborné – Ani
Anya-Gyerek Átmeneti szállás

Andi

 részlet az Egy anyaotthon működése című szakdolgozatból



Révészek – 2006.  december 19

ben („kopasztani és aprítani voltam, 
végül csomagolónak raktak”), majd a 
gyufagyárban volt csomagoló. Innen 
egy ismerőse bíztatására egy helyi 
kifőzdében helyezkedett el konyha-
lányként, de innen három hónap múl-
va kirúgták. („Azért, mert a romlott 
ételektől beteg lettem, és betegállo-
mányba mentem”) Valószínűleg nem 
azért rúgták ki, mert beteg lett, ha-
nem mert feljelentette munkahelyét a 
Köjálnál. Néhány hónapig nem talált 
munkát, aztán „egy műanyaggyár-

ban” csöveket tágított. Ezt a munkát 
fizikailag nehezen bírta, itt csak négy 
hónapot dolgozott. („Szerencsémre 
négy hónap után veszélyeztetett ter-
hes lettem.”)

Gyermekei születése után takarí-
tással kereste a kenyerét. Jelenleg a 
XVII. kerületi piacon takarít.

18 évesen ismerkedett meg az első 
barátjával, akihez férjhez is ment, 
1992-ben. („Az első barátomat – aki 
a férjem is lett később – 18 éves ko-

romban ismertem meg, addig csak 
csókolóztam egy-két fiúval, de nem 
szerettem, mert nyálas volt.”)

A férfi 12 évvel idősebb nála. A 
nyolc általános elvégzése után dol-
gozni ment, mert az anyja nem akar-
ta, hogy továbbtanuljon. Megismer-
kedésük után nem sokkal börtönbe 
került „különböző okok miatt”. Utó-
lag kiderült, hogy csoportos garázda-
ság és rablási kísérlet miatt ítélték el. 
Szabadulása után néhány héttel ösz-
szeházasodtak. 

A férfi anyjához költöztek, An-
dinak mennie kellett otthonról, az 
édesanyja kitagadta, mert börtönvi-
selt emberhez ment férjhez. Itt sem 
voltak túl jó körülmények, a férje 
testvérével laktak egy szobában. Az 
ikrek születése után másfél évig lak-
tak még ott, aztán az anyósa elzavarta 
őket. Andinak ez volt az utolsó állan-
dó bejelentett lakcíme.

Az anyósával nem jöttek ki, nem 
szerette Andit. A férje testvére kikez-
dett a várandós nővel. („A férjem-
nek se’ tetszett, össze is verekedtek, 
de az anyósom rendet tett közöttük, 
azt mondta, aki nem tud igazodni, az 
fel is út, le is út, mehet”) A sógor-
ral a probléma megoldódott, mert ő 
is hazavitt egy élettársat. Ekkor már 
négyen laktak a szobában. 

A házasságkötés után szinte azon-
nal megromlott a férjével a kapcsola-
ta. („A férjem teljesen megváltozott. 
Azt mondta, most már az övé va-
gyok, azt csinál velem, amit akar.”) 
Az ikrek születése után nagyon el-
mérgesedett a helyzet. A férfi ivott, 
napirenden voltak a veszekedések, 
verekedések. („Többször lett mérges, 
vagy felháborodott, mindenkit ütle-
gelt, veszekedett… Így szállt szembe 
többször az anyjával is. Az tette ilyen 
brutálissá, amikor már 6 deci bor 
forradott benne. Mindenkibe belekö-
tött.”)

Az ikrek másfél évesek voltak, 
mikor az anyós elzavarta a családot. 
(„Az anyósom se szándékosan tett 
hajléktalanná, de tudta és érezte, 
hogy a fia nem fog leszállni róla, ha 
engem meg az ikreket ott tartott vol-
na. Így nekünk kellett mennünk.”)

„B   N” SZAKMAI MŰHELY
Bántalmazott Otthontalan Nők megsegítéséért

Tisztelt Munkatársaink!

2007. január 18- án indítjuk a „BON” szakmai műhelyt, mely a hajléktalan 
ellátásba került bántalmazott nők gondozásához nyújt segítséget a szociális 

munkatársak számára.
Műhelyünk havonta tartott összejövetelein részt vehet minden téma iránt 

érdeklődő munkatársunk.

Tervezett témáink 

– Családon belüli bántalmazás, a családon belüli szexuális abúzus
– Gyermekjóléti Szolgálat szerepe, Gyermekjogi képviselő tevékenységi 

köre
– Mit tehet a hatóság?

– Jogi szemmel: mit tehetünk kívülállóként, családtagként, érintettként
– Felmérés a bántalmazott nők pszichés állapotáról. „Új élet” – milyen 
lehetőségei vannak a bántalmazott nőknek, hogyan tudják újrakezdeni, 

honnan kaphatnak támogatást

Módszerek

előadás, kerek asztal beszgetés, esetismertetés, csoportos feldolgozó 
beszélgetés

Havonta tartott összejöveteleink időpontjáról levélben, telefonon, vagy 
elektronikus úton értesítést küldünk minden intézménynek.

A BON segít összefogni a problémakör iránt érdeklődőket, akiknek érdemi 
információkat adhatunk a családon belüli erőszak áldozatainak védelméről.
A BON kiemelt célja, hogy a szociális munkatársakat segítve az esetek hát-
terének megértésében, eredményesebb gondozást, hatékonyabb integrációt 

tegyen lehetővé.

Jelentkezés: 
BMSZKI ANYA-GYERMEK ÁTMENETI SZÁLLÁS

06-1-238-9533

Mindenkit szeretettel vár az Anyaotthon team-je! 

„B   N” SZAKMAI MŰHELY IMRIMRIMRIMR
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Andi a gyerekekkel a Dózsa György 
úti krízisszállóra került anyaotthon-
ba. („Itt kezdődött a vándorélet.”)

Néhány hét múlva a férjjel együtt 
családos szállóra költöztek a Venyi-
ge utcába. („Az anyósom azt mondta 
neki, ne otthon rontsa a levegőt, ha 
már a feleségnek jár a szálló, akkor 
neki is.”) Az asszony ekkor már szíve-
sebben ment volna a férje nélkül anya-
otthonba. („De hát mégiscsak a férjem („De hát mégiscsak a férjem (
volt, az ő szava volt a parancs.”) 

A szállón a férj nagyon agresszívan 
viselkedett, a lakókkal is kötözködött, 
sok konfliktus volt emiatt. („Lassan 
már nem csak a férjemtől, az egész 
szállótól félni kellett.”) Rendszeresen 
ivott, bántalmazta a családját is. Fur-
csának találom, hogy a szállón nem 
léptek közbe, nem segítettek az anyá-
nak. Egyszer avatkoztak be a család 
életébe, mikor a férj őrjöngött, verte 
a családját. Akkor a rendőrséget is 
kihívták, elvitték a férjet („hogy gon-
dolkozzon a családja, és ne az ilyen 
barátok után”). A férj másnap reggel 
otthon volt, és ment minden tovább a 
régi kerékvágásban.

A szálló megszűnése után Andi 
megint a Dózsa György úti anyaott-
honba költözött, innen kerültek az 
erzsébeti anyaotthonba. A férjnek 
munkásszállót biztosítottak, de nem 
sokáig lakhatott ott, eltanácsolták 
agresszív viselkedése és alkoholizá-
ló életmódja miatt. Átmenetileg fa-
padra került. Látogatta a családját az 
anyaotthonban, de többször részegen 
ment oda. Többször rendezett jelene-
tet, fenyegette Andit.

Fél év múlva feltört egy lakást a 
VIII. kerületben, és odavitte a család-
ját. („Szoba-konyhás lakás volt, elég-
gé romos, de azért kitakarítottam.”)

A lakást a lomtalanításon talált 
bútorokkal rendezték be. Az áramot 
valószínűleg lopták. („A lakásban 
nem volt villany, de aztán a férjem 
meg az ismerőse megszerelték, így 
már az is volt.”)

A férj viselkedése ideig-óráig 
megváltozott. Dolgozott, „csak” fi-
zetéskor rúgott be. Andi sosem tudta, 
a férje dolgozik-e, és ha éppen igen, 
akkor hol. Valószínűleg segédmun-
kásként dolgozott.

Andi ismét terhes lett, ebbe a la-
kásba vitte haza az újszülöttet. A 
kicsi születése után a férj újra meg-
vadult. Megismerkedett egy nővel, 
aki a szeretője lett, és azért verte a 
családot, hogy Andiék költözzenek 
el, mert a szeretőjét szerette volna a 
lakásba költöztetni. 

Andi dolgozott, takarítani járt, az 
ikrek óvodában voltak, a férj vigyá-
zott a kicsire. Berúgott, és megverte 
a babát. („Úgyszólván véresre verte 
a kicsit.”) Andi azonnal orvoshoz 
vitte a picit 
– szeren-
csére nem 
szenvedett 
maradandó 
sérüléseket 
– látleletet 
vetetett, és 
feljelentet-
te a férjét. 
( „ B e z á r -
ták testi- és 
g y e r m e k -
bá n ta lma -
zás miatt, de 
csak egy évet 
kapott …”)

Amíg a férj börtönben volt, Andi 
dolgozott, kicsit rendbe szedte az éle-
tét. Élvezte az egyedüllétet, nevelte 
a fiait. („Ez az idő nekem elég volt, 
hogy jobbá tegyem a gyerekek éle-
tét. Nem kellett félnem, hogy mikor 
dőlnek ránk a romlott szavak, vagy 
bántalmazások, egyebek…”)

Időközben kapott egy felszólító le-
velet, hogy a bontásra ítélt épületet el 
kell hagyniuk.

A férje – jó magaviselete miatt – 
fél év múlva szabadult. („Fél évre rá 
hazajött az uram, kiengedték, mert 
jó volt a magaviselete.” ) Rögtön az 
első nap berúgott, és elverte Andit, 
mert fel merte jelenteni. („Na, et-
től vége, utána csak úgy éltem vele, 
mintha nem is lennék a felesége, csak 
akkor, ha valaki mérföldkövet dobott 
volna rám …”)

A családot néhány nap múlva ki-
lakoltatták. Egy családos szállóra 
kerültek. („Nem mondom meg, hová, 
mert csúnyán összevesztem az egyik 
gondozóval a férjem miatt.”)

Eleinte nem volt semmi baj, de a 
férfi munkát talált, megint elkezdett 
inni. Most a családját fizikailag nem 
bántalmazta. Mivel a szállón feltétel 
volt az előtakaré-kosság, Andi min-
den hónapban 3000 forintot betett 
Postatakarékkönyvbe, ami a kettőjük 
nevén volt. A férfi kivette a megta-
karított pénzt, de Andinak erről nem 
szólt. Mikor be kellett mutatni az 
előtakarékosságot, Andi akkor szem-
besült azzal, hogy egy fillér sincs a 
takarékban. A gondozó nem hitte el, 

hogy Andi 
nem tudott 
a pénz eltű-
néséről, és 
megfenye -
gette a csalá-
dot, hogy ha 
nem pótolják 
sürgősen az 
összeget, el 
kell hagyni-
uk a szállót. 

Andi maga 
kérte, hogy 
keressenek 
neki anyaott-
honi elhelye-

zést, egyrészt mert nem akart tovább 
a férjével együtt élni, másrészt meg 
úgy érezte, ezen a szállón az ő törek-
véseit semmibe veszik, nem hisznek 
neki, nem támogatják.

Megint az erzsébeti anyaotthonba 
került a fiaival. A férje itt is látogat-
ta őket, de ha ittasan jött, Andi leta-
gadtatta magát. Így konfliktusmentes 
volt ez az időszak. („Ha láttam, hogy („Ha láttam, hogy (
részeg, letagadtattam magam. Így jól 
megvoltunk.”) 

Mikor az anyaotthonban lejárt az 
ott tartózkodási idő, Andi nem kért 
hosszabbítást, úgy gondolta, a férje 
megváltozott, így a TEGYESZ csalá-
di szállójára költöztek – ismét együtt. 
Egy évig laktak ott, de a férj visel-
kedése nem változott, Andinak elege 
lett, és a nővéréhez költözött. A nővé-
re ekkor a budafoki lakásban lakott, 
ami az édesanyjuktól maradt rájuk. A 
férj Andi után ment, Andi ismét be-
fogadta, azzal a feltétellel, hogy nem 
iszik. A férj többször berúgott, Andi 
pedig végül elzavarta. („Fogtam a 

A Meru hegy, a Világ Tengelye egy kelet-turkesztáni 
budhista barlangfestményen
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zsákot, beleraktam a cuccát, és azt 
mondtam neki, hogy „a soha viszont 
nem látásra.”)

Azóta nem tud semmit a férje tar-
tózkodási helyéről. Próbálta az anyó-
sánál keresni, mert el akar válni tőle, 
de ott sem tudták, hová költözött.

Az anyai házat eladták, az árát 12 
részre osztották, 
minden testvér egy-
formán kapott belő-
le. Andi albérletbe 
költözött a gyerme-
keivel. 

Beteg lett, pszichiátrián kezelték 
idegösszeroppanással. A gyerekeket 
a Gyermekjóléti Szolgálat gyermek-
szállón helyezte el az anya kórházi 
tartózkodásának idejére. Mikor hat 
hét múlva  kiengedték a kórházból, a 
családgondozója azt mondta, hogy ha 
nem tud megfelelő lakhatást biztosí-
tani a gyerekeknek, nem kapja őket 
vissza. Miután pénze már nem volt 
albérletre, a Kalocsán élő bátyjával 
beszélte meg, hogy befogadja őket. 
A Gyermekjóléti Szolgálat megfele-
lőnek ítélte a lakhatást, így leköltöz-
tek Kalocsára.

Andi itt is takarítást vállalt. Kide-
rült, hogy a bátyja nagyon eladóso-
dott, így Andi minden pénzét elvette 
az adósságok törlesztésére. Bemutat-
ta Andit néhány ismerősének, akik 
„udvaroltak neki”, de később kide-
rült, hogy a bátyja pénzt szedett Andi 
szexuális szolgálataiért.

Terhes lett. Nem volt pénze abor-
tuszra, így megtartotta a babát. Té-
len, mikor már látszott a terhessége, 
a bátyja elzavarta. Nyíregyházára ke-
rültek anyaotthonba. Andi itt is han-
goztatta, hogy neki ez a gyerek nem 
kell. Az anyaotthonban felvették a 
kapcsolatot az ALFA szövetséggel, 
hogy örökbe adják a babát, de Andi 
meggondolta magát. A terhesség 
utolsó két hónapját kórházban kellett 
töltenie, így a fiai megint gyermek-
otthonba kerültek Nyírszőlősre.

Szülés után a nyíregyházi kórház 
szociális munkása keresett helyet a 
családnak. Érdre kerültek. Itt nagyon 
jól érezték magukat („jöhettek a na-
gyok is, végre megint együtt voltunk! 

Itt jó volt nagyon”), de hosszabbítást 
nem kaptak, mert sok volt a jelentkező. 

Egy anyukától hallotta Andi, hogy 
Budafokon van egy anyaotthon, ahol 
nincs várólista, így oda utazott a négy 
gyerekkel.

Az „anyaotthon” egy családi ház 
volt, aminek a tulajdonosa befogadta 
a családokat. 10000 forintot kellett 

fizetni fejenként 
havonta, ezért tel-
jes ellátást ígértek, 
de ez nem így volt. 
Nézzük Andi saját 
szavaival, milyen 

körülmények közé kerültek:
„Az egy olyan anyaotthon, ahol 

se tisztaság, se semmi, egy nulla 
volt. Tehát nem létező anyaotthon. 
Ötvenezret kellett fizetni, mivel ahá-
nyan vagyunk, annyiszor tízezer. Azt 
mondták, ezért kaját is kapunk, de 
aztán ez elmaradt, mindenki evett, 
amit tudott. Matracon aludtunk a 
sarokban, semmit nem lehetett ott 
hagyni, mert eltűnt. 

De reggel, délben, este kötelező 
ima, de nem ám 20 perces, hanem egy 
órás! És emiatt nehéz volt dolgozni is, 
mert hát melyik főnök szereti, ha csak 
imádkozol? Én megoldottam, mert ak-
kor a piacon takarítottam a placcot, 
a déli imáig készen lettem. De voltak 
olyan anyák, akik választhattak: vagy 
maradnak imádkozni, de akkor nem 
tudnak fizetni, vagy keresnek más he-
lyet, ahol tudnak dolgozni… Hallot-
tam olyat is, hogy volt, aki úgy szökött 
meg, mert nem tudott fizetni, és nem 
engedték elmenni…Meg a gyerekeket 
is nagyon figyelték, semmitse’ csinál-
hattak. Volt, hogy kimentek az udvar-
ra, de csak ülni lehetett, mert nem 
lehetett zavarni a szomszédokat. Ha 
sírt a gyerek, be kellett vinni a házba, 
és lefektetni. (…) Na, aztán gyorsan 
elegem lett az imából is, meg a sok 
rühből, sok atkából meg élősködőből 
is elegem lett, elmentem a KÖJÁL-ba. 
De hát mivel lett vizsgálat, és meg-
mondták az én nevemet, és élősködőt 
nem találtak, mennem kellett.”
Innen a csepeli anyaotthonba kerültek, 
ahol ideiglenes gondozásba vették a 
három nagyobb fiút, csak a kicsi ma-
radt az anyukánál.

Itt egy kicsit furcsa a történet, hi-
szen az anyaotthonok azért vannak, 
hogy a gyermekek az édesanyjukkal 
maradhassanak, Andi pedig azt me-
séli, az anyaotthonban kezdeményez-
ték a gyerekek ideiglenes gondozásba 
vételét. Az is furcsa, hogy a legkisebb 
gyermeket az anyánál hagyták. Gya-
nítom, hogy Andi maga kérte a há-
rom gyerek ideiglenes elhelyezését, 
csak erről nem akar beszélni. 

Mivel Andi nem tudta néhány hét 
alatt megoldani a lakhatását, bele-
egyezésével a gyermekek helyettes 
nevelőszülőkhöz kerültek. („Amikor 
a gyerekeimtől megfosztottak, akkor 
minden összetört. Gyűlöltem min-
denkit, veszekedtem, kiabáltam… 
De rájöttem, hogy igazuk van… Egy 
anya fájdalmai, szenvedése, ami le-
játszódik bennem…(sír) de erőm volt 
és bátorságom, hogy ki tudjam mon-
dani, jobb helyen vannak ott a gyer-
mekeim. De csak ideiglenesen!”)

Mikor tartózkodási idejük lejárt, az 
ottani szociális munkás kérte a család 
felvételét ebbe az intézménybe. Ka-
rácsony előtt költözhettek. Andi vál-
lalta, hogy  – együttműködve a szoci-
ális munkással – megpróbál jelenlegi 
helyzetükön változtatni. 

Az itt töltött idő alatt maximálisan 
együttműködő magatartást tanúsított. 
Az anyaotthon életébe hamar beil-
leszkedett, a feltételeknek igyekezett  
eleget tenni.

Felvetődött azonban az a dilemma, 
hogy alkalmas-e önálló életvitelre, és 
– minden törekvése ellenére – képes-
e egyedül nevelni gyermekeit. Ismer-
ve az életútját, felvetődik az a kérdés, 
hogy boldogul-e négy gyermek ne-
velésével, hiszen felnőtt élete nagy 
részét otthonokban töltötte, ahol fo-
lyamatos segítséget kapott.

Furcsa az is, hogy a nevelőszülők-
nél élő gyermekeit nem látogatja. A 
távolságra hivatkozott, és arra, hogy 
nem akarja felkavarni a gyerekeket. 
(„Nagyon messze vannak… Meg nem 
akarom felkavarni a dolgot, majd ak-
kor megyek, ha el is hozhatom őket. 
Addig éljenek ott boldogságban…”) 

Alapvető probléma, hogy Andi-
nak nincs (nem is volt) saját lakása, 

„Alapvető probléma, hogy An-
dinak nincs (nem is volt) saját 

lakása, albérleti díjat pedig egy 
keresetből nem tud fizetni.” 
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albérleti díjat pedig egy keresetből 
nem tud fizetni. 

Nem csak a lakhatása ideiglenes 
megoldását várta az intézménytől, 
hanem segítséget szeretett volna kap-
ni a probléma végleges megoldásá-
hoz.

 Ismerte az anyaotthonok működé-
sét, a segítségek, támogatások formá-
it. Tudta, hogy az intézmény átme-
neti időre biztosít lakhatást, ellátást, 
segítségnyújtást, támogatva a hosszú 
távú megoldási lehetőségeket. Úgy 
tűnt, a lehetőségeihez képest minden 
meg akar tenni, hogy megoldja lak-
hatását.

Mikor a férjével megszakította a 
kapcsolatot, és újra Budapestre ke-
rült, több lakáspályázatot beadott a 
VIII. kerületi Önkormányzat Lakás-
ügyi Osztályához, de ezek nem jártak 
sikerrel. Az is bizonyít-
ja, hogy nagyon szeretné 
a lakhatási problémáját 
megoldani, hogy többször 
olyan felhívásokra is pá-
lyázott, melyek feltételei-
nek nem tudott eleget ten-
ni. („De legalább megpróbáltam.”)
Azt   remélte, hogy intézményi tá-
mogatással következő lakáspályázata 
sikeres lesz. Úgy tervezte, hogy ha a 
lakáspályázata nem sikerül, albérlet-
be költözik, de ehhez szüksége lenne 
albérleti támogatásra is.

Andi egyedül maradt problémájával, 
mert a testvéreivel nem tartja a kap-
csolatot, mástól pedig nem számíthat 
segítségre. 

Szociális munkásával jó kapcso-
latot tudtak kialakítani. Őszintén fel-
tárta problémáit, és minden aprónak 
tűnő gondjával bizalommal fordul 
tgondozójához. Az anya elfogadó 
hozzáállása nagyban megkönnyítette 
a segítő munka hatékonyságát.

Felvétele után ideiglenes tartóz-
kodási helyként bejelentkezhetett az 
anyaotthonba. Ez azért fontos, mert 
így rendelkezik egy postacímmel. A 
beköltözése után néhány nappal ta-
lált munkát magának, így a szociális 
munkás elintézte a kisfiú felvételét a 
területileg illetékes óvodába. Mivel 
az anyaotthonnak szerződése van a 

kerületi gyermekorvossal és védőnő-
vel, ők is figyelik a kisfiú fejlődését. 
A gyermek egészségi állapota (aszt-
ma) jelentősen javult, mióta az anya-
otthonban laknak, nem volt rohama.

A költözésnél elvesztette a szemé-
lyi igazolványát, a Dankó utcában 
illetékmentesen megkapta az ideigle-
nes igazolványt, és – mivel az eredeti 
nem lett meg – egy hónap múlva át-
vehette az okmányt. A Dankó utcá-
ba a fogászatra jár kezelésre. A felső 
fogsora hiányos (a férje verte ki a fo-
gait), ezt is pótoltatni szeretné. 

Márciusban a szociális munkás 
talált egy szociális lakáspályázatot a 
VIII. kerületben. Andi minden felté-
telnek megfelelt (hátrányos szociális 
helyzet, minimum 5 éve bejelentett 
lakcím a kerületben), megírták és 
beadták a pályázatot. Az intézmény 

is csatolt egy javaslatot, 
melyben támogatják az 
anya pályázatát, meg-
erősítik, hogy a lakhatás 
megoldásával újra ő ne-
velheti gyermekeit. Csa-
toltak egy nyilatkozatot 

a XVII. kerületi Gyermekjóléti Szol-
gálattól is, akik leírják, hogy az anya 
megfelelően gondozza gyermekét. A 
pályázat eredményhirdetése május 
első hetében volt várható.

Andi igyekezett eleget tenni az 
anyaotthonban vállalt kötelezett-
ségeinek. Januártól havi 10000 Ft 
előtakarékosságot vállalt. Mivel ezt 
az összeget nem sikerült félretennie, 
a szociális munkással megegyez-
tek, hogy az összeget 5000 forintra 
csökkentik. Már 15000 forintja ösz-
szegyűlt.

Itt tartottam az eset nyomon köve-
tésében, mikor Andi egyik napról 
a másikra, váratlanul elköltözött az 
anyaotthonból.

Megismerkedett a piacon egy férfi-
val, aki udvarolni kezdett neki. Andi 
boldogan mesélte a szociális mun-
kásnak, hogy szerelmes, végre meg-
találta azt a férfit, akivel majd együtt 
élhet. Az udvarlóról annyit mesélt, 
hogy 48 éves, a piacon dolgozik ő is.

A szerelem következménye az lett, 
hogy Andi szinte minden este későn 

ment haza a pici gyerekkel. A gon-
dozója szólt neki, hogy időben kéne 
lefektetni a kisfiút, mert a gyerek 
fáradt, reggelente alig tud felkelni 
(Andi minden reggel fél hatkor kelt, 
mert hét órakor kezdett a piacon). 
Andi megsértődött, azt kiabálta, hogy 
„ha már dolgozok, mint az állat, meg 
a gyerekeimet is elvették, jogom van 
találkozni a párommal”. 

Másnap reggel hat óra után beko-
pogott az ügyeletes szociális mun-
káshoz, és két szatyorral a kezében 
közölte, hogy ő most elköltözik, mert 
itt nem hagyják, hogy élje az életét. 
Hiába volt minden rábeszélés, az 
anya ragaszkodott a tervéhez. 

A gondozó megkérdezte, hová akar 
költözni, mire Andi közölte, hogy a 
„párjával” (érezhetően nagyon be-
leélte magát az új kapcsolatba, bár 
az még csak két hete tartott) vidékre 
költöznek, és magukhoz veszik a há-
rom nagy fiút is. A város – vagy falu – vagy falu –
– nevét nem árulta el, azt mondta:  – nevét nem árulta el, azt mondta:  –
„én már új életet kezdek, nem aka-
rom, hogy oda is utánam jöjjenek!”. 

Mérges volt, hogy a felvételkor át-
vett használati tárgyakat még le kell 
adnia, veszekedett, hogy el fog késni 
a piacról. Egy kicsit megnyugodott, 
amikor a januárban befizetett kauciót 
visszakapta, így legalább nem üres 
zsebbel indult útnak.

Valószínű nem véletlen, hogy a 
költözési szándékát reggel, az utolsó 
pillanatban jelentette be, szerintem 
azt gondolta, így hamarabb túl lesz 
rajta. 

A szociális munkás értesítette a 
Gyermekjóléti Szolgálatot az anya 
távozásáról. A Helyettesszülői Szol-
gálatot is felhívta, és megkérte őket, 
hogy ha Andi jelentkezne náluk, ér-
tesítsék az anyaotthont hollétéről. Az 
óvodát is megkereste telefonon, de a 
kisfiút aznap már nem vitte be. 

A délelőtt folyamán a főnöke ke-
reste telefonon Andit, azt hitte, beteg 
lett a kisfiú, azért nem ment az anya 
dolgozni. Január eleje óta dolgozott 
nála, de még sosem hiányzott igazo-
latlanul. A férfi elmesélte, hogy Andi 
párja – a „gyanús kinézetű úriem-
ber” – csak néhány hete dolgozott a – csak néhány hete dolgozott a –
piacon, egy zöldségesnél pakolta az 

„...ahhoz, hogy meg-
értsem Andi döntését, 
meg kéne próbálni 
az ő szemével látni a 
dolgokat.” 



Révészek – 2006.  december 23

árut. Tegnap kirúgták, mert lopáson 
kapták… A főnök nem tudta, hogy a 
férfi és Andi „járnak”, csak azt látta, 
hogy néhányszor beszélgettek.   

Erika, Andi szobatársa elmesélte, 
hogy a távozást megelőző este sokat 
beszélgettek. Andi mesélt a vőlegé-
nyéről, hogy milyen rendes ember, 
hogy fogja szeretni a gyermekeit, 
és hogy valahol vidéken van egy ta-
nyája, oda fognak költözni. Azt is el-
mesélte, hogy a férfi kölcsönkérte a 
pénzt, amit eddig takarékba tett, mert 
megszorult anyagilag, de fizetéskor 
majd visszaadja, de ha nem, az sem 
baj, mert a közös életükben közös 
lesz a pénz is. Megkérte Erikát, hogy 
ezt a gondozóknak ne mondja el. Ar-
ról is tudott, hogy szerelmét kirúgták 
a piacról, de tudtával nem lopott, csak 
„ráfogták”. Azt Eri-
kának sem mondta, 
hogy másnap reggel 
költözik. Andi tehát
„ismeretlen helyre 
távozott”.

Sajnos azon az eset-
megbeszélő teamen 
nem tudtam ott len-
ni, mikor Andi esetét 
beszélték meg. Ági 
azt mesélte, vegyes 
vélemények hang-
zottak el. Volt, aki 
szinte megsértődött, 
hogy ennyit segítet-
tek Andinak, mégis 
ilyen kurtán-furcsán 
távozott, volt, aki úgy 
gondolta, Andi úgy 
döntött, ahogy helyesnek látta. Át-
beszélték a gondozási folyamatot is, 
de nem találták azt a pontot, ahol az 
anya gondozása vakvágányra futott. 

Abban egyetértett a team, hogy 
meg kell próbálni Andi nyomára buk-
kanni. Az is egyöntetű vélemény volt, 
hogy a  Lakásügyi Osztályt egyenlőre 
ne értesítsék a távozásról, mert akkor 
egészen biztos, hogy Andi nem jut la-
káshoz. Úgy érzem, a gondozók még 
reménykednek, hogy Andi előkerül, 
és az „ismeretlen helyre távozott”
bejegyzést kijavíthatják „szociális 
bérlakásba költözött”-re. 

Mikor megtudtam Andi költözését, 
első érzésem a harag és a csalódott-
ság volt. Haragudtam Andira, mert 
elhamarkodott döntésével elszalasz-
tott egy lehetőséget, hogy rendbe 
tegye az életét, és csalódott voltam, 
mert azt hittem, ő is ugyanúgy akarja 
az életében a változást, mint mi. 

Sokat gondolkodtam az eseten, 
és rájöttem: megint a saját fejemmel 
gondolkodom, pedig ahhoz, hogy 
megértsem Andi döntését, meg kéne 
próbálni az ő szemével látni a dol-
gokat. Egész életében magára volt 
utalva, gyermekkorában sem kötő-
dött senkihez (ezt bizonyítja, hogy a 
szüleiről, nagyszüleiről nagyon ke-
veset tud, testvéreivel is megszakadt 
a kapcsolata). A férjével 18 évesen 
találkozott, és hiába csak két év múl-

va házasodtak össze, 
nem volt ideje meg-
ismerni, mert a férje 
ebben az időszak-
ban börtönben volt. 
Házassága az első 
perctől rossz volt. 
Gyakorlatilag szinte 
az egész felnőtt éle-
tét intézményekben 
töltötte, hol anyaott-
honban, hol családos 
szállón.

Az sem véletlen, 
hogy a férjét min-
dig visszafogadta, és 
szakításuk után még 
a gyűlölt anyósnál is 
kereste. Szerintem 
megijedt az egye-
dülléttől.

Mikor megismerte a piacon az ud-
varlóját, valószínűleg mindenáron 
meg akarta tartani ezt a kapcsola-
tot. Erre utal az is, hogy a szociális 
munkásnak és lakótársainak azonnal 
elmesélte, milyen szerelmes, a férfit 
„párjaként” és „élettársaként” em-
legette, nehezen összekuporgatott 
pénzét azonnal odaadta. Felcsillant 
a lehetőség, hogy családi életet élhet 
egy férfival, és gyermekeit is vissza-
kaphatja, hiszen megoldódik a lakha-
tása azzal, ha a férfi tanyájára költö-
zik. Andi kapva-kapott az alkalmon.  

Abban sem vagyok biztos, hogy a 

férfival megbeszélték azt, hogy ösz-
szeköltöznek. (Azért gondolom így, 
mert ha megbeszélték volna, szinte 
biztosra veszem, hogy este Eriká-
nak, a szobatársának „eldicsekedett” 
volna.) Talán Andi megijedt, hogy a 
férfit kirúgták a piacról, így eltűnhet 
az életéből, és éjszaka találta ki ezt 
a megoldást. Hirtelen, meggondolat-
lanul döntött, nem gondolta át, hogy 
legalább a lakáspályázat eredményét 
meg kéne várnia az anyaotthonban. 

Május elején kiderült, hogy Andi 
megnyerte (volna) a lakáspályázatot. 
Mivel az anya tartózkodási helye to-
vábbra is ismeretlen, és nem sikerült 
a nyomára bukkanni, a szociális mun-
kás kénytelen volt értesíteni a VIII. 
kerületi Önkormányzat Lakásügyi 
Osztályát, ahol a pályázat eredmé-
nyét módosították. Azt hiszem, a ké-
sőbbiek folyamán nem lesz Andinak 
még egyszer lehetősége, hogy ebben 
a kerületben szociális bérlakáshoz 
jusson…

Andi esete jól példázza, hogy a szét-
eső, kohézió nélküli családban felnőtt 
gyermekek későbbi felnőtt életükben 
is képtelenek a családi, rokoni kap-
csolatokat ápolni. Nem tapasztalhatta 
meg gyermekkorában az igazi, intim 
kötődést, egész életében arra vágyott, 
hogy valaki igazán ŐT szeresse. 
(„Szeretnék szeretetben élni minden 
nap, és bepótolni azt a sok jót, ami-
ből kimaradtunk. És a legvégén egy 
megértő társat, akinek nem csak arra 
kellenék, hanem igen tudná értékelni 
az eddigi eredményeimet a gyereke-
im érdekében. Élettárs és nem ütle-
gelő társ. Egy biztonság.”)

Szeretetéhségében elhitte – el 
akarta hinni – hogy a piacon megis-
mert férfi azonnal szerelmes lett belé, 
és vele (és négy gyermekével) akarja 
leélni az életét. Nehezen megtaka-
rított pénzét is szó nélkül odaadta - 
gyakorlatilag egy vadidegennek – az 
új, boldog közös élet reményében.

Félő, hogy álmai nem fognak való-
ra válni, akaratlanul egyre messzebb 
sodródik céljaitól. 

Földi Júlia
Anyaotthon

A szibériai kozmogónia elemei: a 
szarvas, mint Földanya és Világfa
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Georges Dunand emeltszintű fa-
pad

Párizs 14. kerületében található az 
intézmény . 70 fő, 3 nő és 67 férfi ré-
szére biztosít szálláshelyet. 

Lakóépületek között helyezkedik 
el. Kezdetben, azaz 1997-ben voltak 
problémák, a környékbeli lakosok 
ellenérzésekkel fogadták a nyitást, 
mára megnyugodott a helyzet. 

Valamikor klinika volt az épület, 
ezért érdekes a szintek megoszlása: 
5 emelet magas és 5 emelet mély. A 
földszinten a porta, az igazgató iro-
dája, az egyetlen(!) szociális munkás 
dolgozószobája, az orvosi rendelő, a 
mosdó, és egymásból nyílóan a cso-
portszoba és a teleszoba található. 

Az 5 emeletnyi pince raktár-
ként szolgál, ez az egyik raktára az 
Emmaüsnek. Az Emmaüs intézmé-
nyeiből kilépő, kiköltöző ügyfelek 
„stafírungját” is innen állítják ki.

Az emeletek mind egyformák. 
A folyosók egyik oldalán vizes-

blokkok (közös WC és zuhanyzó) 
vannak, a folyosó végén a konyha, 
ahol a vacsorát melegítik a lakók-
nak, valamint az étkező-tévészoba; 
a másik oldalon pedig a szobák. Az 
ötödiken a fizetett alkalmazottak, a 
segítők, és az önkéntesek ebédlője, 
illetve a segítők szobái találhatók. 
Ezekről a dolgozói rétegekről később 
lesz szó. Első emelettől a negyedikig 
16 lakó alszik, emeletenként három, 
4-5 ágyas szobákban. 

Szembetűnő, hogy a lakók szobá-
iban csak ágyak vannak, se szekré-
nyek, se székek, se asztalok. Ha itt ez 
a sok bútor, akkor miért nincs a szo-
bákban az ágyon kívül semmi? Mint 
kiderült, régen voltak szekrények. 
Két okból szüntették meg. Az egyik 
egészségügyi ok volt, mert bogaras, 
egeres lett a ház a tárolt élelmiszerek-

től, lomtól. A másik ok lélektani. Ez 
az emeltszintű fapad 15 napig vehető 
igénybe. A 15 nap meghosszabbítha-
tó, de a maximum is csak 2 hónap. 
Utána el kell hagyni a fapadot. Az 
ügyfelek 30%-a dolgozik, munkából 
származó jövedelemmel rendelkezik. 
Ha pedig van jövedelme, igenis lép-
jen innen tovább. Amikor volt szek-
rény, a lakók megkezdték a felhalmo-
zást, tárolást. Ha nincs szekrény, az 
ügyfelek jobban érzik, hogy ez csak 
egy átmeneti hely. Az átlag így is ki-
tölti itt a két hónapját.

Az itt töltött éjszakért fizetni kell, 
egy jelképes, másfél eurós összeget. 
Franciaországban nem először talál-
kozom a jelképes fizetés rendszeré-
vel. Egyik intézményben a vacsora 
1 euró, a másikban a mosatás kerül 
ennyibe, itt a lakhatás másfél euró. 
Miért? 

•  Hogy az ügyfelek tanulják meg, 
mindenért fizetni kell a kinti élet-
ben.

•  Tanuljanak meg a pénzzel bánni, 
beosztani.

•  Fejleszti az autonómiát, a fele-
lősségvállalást. 

•  Az Emmaüs vallja, hogy csak 
adománnyal nem lehet segíteni 
senkin.

•  Emberi méltóságot ad nekik, ha 
elmondhatják, fizettek a szolgál-
tatásért, nem ingyen, alamizsna-
ként kapták.

Az intézmény teljes kihasználtsággal 
működik, a 70 férőhely mindig fog-
lalt. Nincs az, hogy nyáron keveseb-
ben vannak, télen pedig pótágyat kell 
beállítani. Lakói viszonylag fiatalok: 
73%-uk 25 és 45 év közötti.

Miért emeltszintű az intézmény?

A fapadok között az alacsonykü-

szöbűekre az ingyenes 115 segély-
szám hívásával lehet bekerülni. A 
115, mint egy diszpécserszolgálat, 
kiosztja, kit hol fogadnak éjszakára, 
a névsort pedig elfaxolja az intéz-
ményeknek. Ezeken a fapadokon az 
ügyfelek fogadása nincs papírokhoz 
kötve és anonim. Papírforma szerint 
ez a szint a vészhelyzet orvoslására 
szolgál, ezért 1 naptól egy hétig le-
hetne igénybe venni. De mint majd-
nem mindenhol, a tartózkodás itt 
is meghosszabbítható, csak megint 
hívni kell a 115-öt. A sima fapad-
ok működésének célja az elsődleges 
szükségletek kielégítése: legyen fe-
dél az ember feje felett, kapjon enni, 
és tudjon tisztálkodni. Az ügyfél pe-
dig, ha akar, beszélhet egy szociális 
munkással. 

Az emeltszintű fapadhoz már nincs 
köze a 115-nek. Ide általában más 
intézményekből jönnek, és ilyen-
kor szükséges egy szociális munkás 
ajánlása. Azt mondják, ezekben a la-
kókban megfogalmazódott az igény, 
hogy nem az utcán akarnak élni. So-
kuk dolgozik, így van jövedelmük 
és ezzel együtt terveik. Nekik már 
kötelező együttműködni a szociális 
munkással. Az együttműködés része 
az álláskeresés (akinek még nincs) és 
a lakhatási megoldások felkutatása. 
Ebből adódóan működnek ilyen cso-
portok az intézményben.

Szolgáltatások 

Szolgáltatások az elsődleges szük-
ségletek kielégítésére

Lakhatás:
• Pihenés biztosítása.
•  Az intézmény 15 napra fogadja a 

lakókat (csak férfiakat), szociális 
munkás ajánlása alapján, a bent-
lakás ideje meghosszabbítható, 

Franciaországi tapasztalatok

Kubik Lajosné Dóra a Leonardo program keretében kilenc hetet töltött Franciaországban, ahol az 
ottani ellátórendszert tanulmányozta. Beszámolójából két intézményt ismerhetünk meg, egy átme-

neti szálást és egy éjszakai mendedékhelyet.
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de maximum 2 hónapra. Napi 
másfél eurót számolnak fel a lak-
hatásért.

•  Az intézmény 17-től reggel 8 
óráig van nyitva. Napközben el 
kell hagyni, csak hétvégén lehet 
bent maradni.

Étkezés:
•  Mindenki kap reggelit 6.15-kor 

és melegvacsorát 19.15 -kor. Az 
étkeztetés egy órán át tart. A to-
vább dolgozókat az első emele-
ten ügyeletben maradó konyha 
negyed 10-ig szolgálja ki. Ebé-
det a lakók nem kapnak, hiszen 
nappalra el kell hagyni az intéz-
ményt. (Reggeli: kávé, tea vagy 
tej választás szerint, és lekváros 
kenyér. Vacsora: előétel, mele-
gíthető egytálétel és desszert.)

Orvosi szolgálat:
•   Van orvosi szolgálat. (Meglepett, 

hogy az EMMAÜS-nél csak 3 in-
tézményben rendel orvos.)

•  A rendelésen megjelenő, szociá-
lis munkás ajánlását hozó, rászo-
ruló betegeket az orvos saját dön-
tése alapján elhelyezheti az első 
emeleten működő lábadozóban. 
(16 főt.) Itt a nők számára is ki-
alakítottak egyetlen szobát, ezért 
szerepel a plakáton úgy az intéz-
mény, hogy koedukált. Egy hétig 
maradhatnak, de szükség esetén 
meghosszabbíthatja az orvos a 
tartózkodást.

•  Aki beteg, az az első emeleten 
kialakított betegszobában egész 
nap bent maradhat. Ők térítés-
mentesen laknak itt, és napi há-
romszori étkezést kapnak. 

•  Orvos van, nővér nincs. A be-
tegszoba lakóit az orvos naponta 
megnézi, éjszaka viszont az asz-
szisztensek felügyelnek rájuk. A 
betegszoba eseményeit külön fü-
zetben vezetik.

Tisztálkodás:
•  Kapnak a lakók szappant, bo-
rotvát, borotvahabot, fogkefét, 
fogkrémet, tusfürdőt, eldobható 
törülközőt.

•  Ruharaktár nincs, de ha a szociá-

lis munkás vagy az asszisztens ír 
pár sort céges papírra, borítékba 
teszi és lepecsételi, ez „jegyként” 
működik, és a ruhaosztó helye-
ken elfogadják.

•  Mosatás sincs. Ezt a nappali me-
legedők végzik. Aki megfizeti, 
a városban sűrűn talál olyan kis 
„tisztítókat”, ahol a helyiség tele 
van mosógépekkel és szárító-
gépekkel. Ezekben 3-4 euróért 
lehet 6 kiló ruhát mosni. A mi 
tisztítónktól annyiban különbö-
zik, hogy az ember maga mossa 
ki a ruhát, és amíg megy a gép, 
ott ücsörög.

A szolgáltatások második csoportjá-
ba az együttműködést, illetve a szo-
cializációt és a reaktivitást elősegítő 
szolgáltatásokat veszem. 

•  A teleszoba négy funkciónak ad 
helyet: itt működik az álláske-
reső csoport, a lakhatást kereső 
csoport, itt tartanak számítógé-
pes oktatást, valamint szabad in-
ternetezésre is van lehetőség.

•  A csoportszobai részben állítják 
ki a fotókat, amit az ügyfelek ké-
szítenek. A lakók eldobható gépet 
kapnak, azzal fényképezhetnek. 
Itt nem tárgynyeremény van, ha-
nem az intézetvezető szeretné a 
legjobbakat év végén könyv for-
májában megjelenteti.

•  Indult egy „művészcsoport”, ahol 
lehet rajzolni, festeni.

•  Itt helyezik el a kulturális progra-
mok hirdetéseit. Partnerkapcso-
lat van a Culture de Coeur –rel, 
ide kellett a pályázatot beadni. A 
partner fizeti a színház-, mozi-, 
sport-, és egyéb jegyeket. 

•  A könyvtár is a csoportszobában 
található.

A csoportszoba nevében benne is 
van, hogy csoportoknak szánt foglal-
kozásokat tartanak itt. A foglalkozá-
sok segítségével az ügyfelek lekötik 
magukat, közben alkalmazkodnak a 
másikhoz, és elsajátítják a közösségi 
élet szabályait. Röviden: emberi kap-
csolatokban gazdagodnak.

Dolgozói rétegek:
• Egy fő szociális munkás

•  4 fő éjszakai ügyeletet adó fi-
zetett alkalmazott (permanant, 
mondjuk asszisztensnek)

• 9 segítő
• 5 önkéntes

A szociális munkás státusza és fel-
adatai

A szociális munkás fizetett alkalma-
zott. Feladatai a fapadon: 

•  Kapcsolatot teremteni a lakóval.
•  Meghallgatni, foglalkozni ve-

lük. A beszélgetések megaka-
dályozzák az elszigetelődést, és 
alkalmat adnak a szociális mun-
kásnak, hogy feltárja az ügyfél 
szükségleteit, problémáit, szoci-
ális helyzetét.

•  Az ügyfél előremenetelének se-
gítése, ellenőrzése. Három nagy 
tevékenységi terület van:

  1. A jövedelem biztosítása: ál-
láskeresésre ösztönözze, aki-
nek még nincs; illetve segítsen 
megtartani, akinek van. (Ál-
láskereső csoport működik az 
intézmény csoportszobájában.) 
Ha kell, tartózkodási engedély 
vagy segélykérelem elindítása.  

 2.  Állandóbb szálláslehetőség fel-
kutatása, ami jelenthet átmeneti 
szállást is, de szobabérlést is. 
Nálunk nem létező rendszer, 
miszerint az intézmények külső 
kapcsolataik segítségével olcsó 
hotelszobát bérelnek az ügy-
félnek. A díj felét az Emmaüs 
fizeti, a másik felét a miniszté-
rium. A lakhatási problémára 
megoldást jelenthet a lakáské-
relem beadása az önkormány-
zathoz. Franciaországban sok 
szociális bérlakás van, melyek-
re az önkormányzatoknál kell 
pályázni. Ez egy olyan sarkala-
tos pont, hogy még az adatlap 
is rákérdez, megtette-e már az 
ügyfél. Kedvezményes hitel is 
felvehető e célra.

 3.  Családi kapcsolatok „rendbe-
tétele”, lehetőség szerint. Ez 
itt sok esetben a családegye-
sítés elősegítéséről szól, mert 
a családfenntartó, a férfi meg-
próbál Franciaországban mun-
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kát találni, és a keresetéből az 
anyaországban maradt család-
ját támogatni. „Jobb” esetben 
a pároknak, családoknak való 
intézménnyel történő kapcso-
latfelvétel a feladat.

•  Együttműködési szerződés meg-
beszélése: a feladatok megfogal-
mazása, megtervezése; az elvég-
zett lépések rögzítése.

•  A megtett lépések alapján a szo-
ciális munkás bírálja el, szüksé-
ges-e meghosszabbítani az ügy-
fél lakhatását az intézményben 
vagy sem.

•  Egyéb feladatok: a szociális 
munkás egyéni elbírálás alapján 
adhat metrójegyet, étkezési hoz-
zájárulást, telefonkártyát, írhat 
„ruhajegyet”.

• Papírmunkák: 
   1.  Együttműködési szerződés ki-

töltése, a tervek rögzítése.
   2.  Adatlapozás: az alap adatlap 4 

oldalnyi. Elég egyszer felven-
ni, a hosszabbításkor sem kell 
újat kitölteni. Ha viszont az 
intézményi jogviszony meg-
szűnt, és valaki például pár 
hónap elteltével kerül vissza, 
akkor újat vesznek fel.

  3. Statisztikai lap kitöltése.

Hogyan bírja az egyetlen szociális 
munkás a 60 fő ügyeit intézni?

Nem történik olyan, hogy egyszer-
re 5 ügyfél „rohanja le”. Mindenki 
kér tőle egy időpontot, amikor a szo-
ciális munkás csak vele foglalkozik. 
Megnézhettem ilyen „randevúkat”. 
Egyik sem tartott 20 percnél tovább. 
Mindenkivel megbeszélte a szociális 
munkás, mi a következő lépés. Vala-
kinél iratpótlás kellett, mert ellopták 
a papírjait. Másnál az álláskereső já-
radékos papírt fénymásolta le, hogy 
folyamatban van. A következőnek a 
lakhatását hosszabbította meg. Volt, 
aki kiköltözött ügyfél volt, és csak 
beszélgetni jött vissza, pontosabban 
eldicsekedni, hogy van munkája, és 
jó helyen lakik. A sokadiknál a kö-
vetkező intézménybe telefonáltak, 
hogy szóbeli ajánlást adjon a szoci-
ális munkás, és az ügyfél felvételét 
kérje…

Havonta egyszer esetmegbeszélő 
team van. Ilyenkor az összes ügyfél-
ről szó esik név szerint. (A lábadozó 
lakóit kivéve.) A team-re a központ-
ban dolgozó, és a szociális munká-
ért felelős Mamadit úr is eljön. Neki 
kötelessége, hogy minden intéz-
ményben a havonta egyszer tartott 
esetmegbeszélőkre elmenjen, így az 
Emmaüs rendszerében keringő ösz-
szes ügyfélről van információja. Az 
esetmegbeszélőn az intézményveze-
tő, a szociális munkás és az éjszakai 
ügyeletet adó 4 fő van jelen.

Igaz, hogy ő az egyetlen szociális 
munkás, de neki csak ezekkel kell fog-
lakoznia. Nincs zsíros kenyér kenés, 
mosás intézése, teafőzés, belépéskor 
az ügyfél regisztrációja. Itt az asszisz-
tensek, segítők és önkéntesek végzik 
el azokat a feladatokat, amik itthon 
még a szociális munkásra várnak. 

A heti munkaidő 35 óra. 

Éjszakai ügyeletet adó fizetett alkal-
mazottak (asszisztensek)

4 fő ebben az intézményben. Felada-
taik:

• Éjszakai ügyeletadás.
•  A belépők ágyszámának rögzítése.
•  Új ügyfelek fogadása, elhelyezé-

se az intézményben.
•  Ismertető adása a fogadásról és a 

rendszerről. 
•  Első interjú felvétele.
•  Intézményi szerződés aláíratása.
•  Lakbér beszedése.
•  Reggeliztetés, és 8-kor a lakók 

kiküldése
• Meghallgatni az embereket.
•  Összegyűjteni az információkat 

és a többi dolgozóval megosztani.

Segítők

Az Emmaüs mottója: „munkát adni 
az ügyfeleknek, hogy visszanyerjék 
emberi méltóságukat”. A cég önma-
ga jár elől jó példával, mert a segítők 
valamikor az állandó lakcímnélküliek 
kategóriájába estek, vagyis ügyfelek 
voltak. Nem fizetett alkalmazottak, 
viszont különféle juttatásokat kapnak 
munkájukért cserébe – lakhatást (itt 
például az ötödiken ők laknak), in-

gyen ebédet, ebédjegyet, bérlettámo-
gatást. Kilencen dolgoznak itt.
Feladataik: 

•  Portaszolgálat adása: azaz egy-
részről a befutó telefonokat fo-
gadják, másrészről az érkező 
ügyfelek lakhatási papírjának 
érvényességét ellenőrzik, és re-
gisztrálják ágyszám szerint őket. 

•  Takarítás: a segítők takarítanak 
az egész épületben a lépcsőház-
tól, a konyhán, étkezőn és a szo-
bákon át a WC-ig mindent.

•  Vacsoráztatás és a másnapi reg-
geli előkészítése.

•  A szakács is közülük való, de 
van, aki sofőrként dolgozik.

Önkéntesek

Ők fizetés és juttatások nélkül látják 
el a feladatokat. Pl.: internetszoba 
felügyelése, könyvtár nyitvatartása, 
kézművesfoglalkozások tartása, or-
vosi szolgálat.  Jelenleg 5 fő tevé-
kenykedik itt.

Hogyan zajlik egy teljes nap?

Nézzük estétől kezdve, hiszen a la-
kók akkor érkeznek meg.

A kaput 17 órakor nyitják meg. 
Minimum 2 fő van itt: egy asszisz-
tens, és egy segítő. Az utóbbi a por-
taszolgálatot adja kb. 7-ig. Aki már 
itt lakik, az belépésekor nem a nevét 
mondja meg, hanem az ágyának a 
számát. Ezt egy lapon rögzítik. A re-
gisztrálás alapján figyelemmel kísé-
rik, tényleg ott alszik-e minden este. 
Lehet kimaradni, ha előtte szól vagy 
betelefonál az ügyfél. Ez az igazolt 
hiányzás. Ha nem jelzi hiányzását, 
igazolatlan távolmaradásnak veszik, 
és két ilyen automatikusan az együtt-
működés megszegését jelenti, ami 
miatt nem jogosult tovább az intéz-
ményi ellátásra.

Aki először jön, azzal az irodán az 
ügyeletben lévő asszisztens foglalko-
zik. Felveszi az első interjút, ad neki 
ágyat, ismerteti a házirendet. Mivel 
többnyire szociális munkás ajánlá-
sával érkeznek előzetes telefonos 
egyeztetés alapján, tudják, hány új 
ember érkezik estére. Ezt egy naptár-



Révészek – 2006.  december 27

ba írják bele, illetve azt is, hányan tá-
voztak, mert így jól látható a mozgás 
és a szabad ágyak száma.

A régebbi lakók szintén az éjsza-
kai ügyeletesnél tudják befizetni a 
„lakbért”; 15 napra, vagy a meghosz-
szabbított időre (nem kötelező pont 
15 napot hosszabbítani.)

Vacsoraosztás 7.15 és 8.15 között 
van, minden emeleten. Aki tovább 
dolgozik, annak 9.15-ig adnak va-
csorát, de csak a harmadik emeleti 
étkező marad ügyeletben. A vacsorát 
minden szinten a segítők készítik elő 
és adják ki. A vacsora 3 fogásos: elő-
ételből, mikróban melegíthető egy-
tálételből és desszertből áll. Ez utób-
bi lehet natúr joghurt, puding vagy 
gyümölcs – választás szerint.

A vacsora befejeztével a segítők 
rendet raknak, és előkészítik a más-
napi reggelit.

Lényegében vacsoraosztás után ők 
is szétszélednek, és egyetlen ügye-
letes asszisztens marad éjszakára. 
Éjfélkor kapuzárás van. Ha valaki 
tovább dolgozik, mert pl. étteremben 
mosogató, azt tudják, és várják. A 
hosszú éjszakai ügyeletet két részre 
bontják: aki du. 5-re jött, az 11-kor 
elmegy, mert megjön a váltás. Aki 
11-től dolgozik, az marad reggel 8-
ig, a reggeli kapuzárásig. Az éjszaka 
folyamán 2-3 alka-
lommal végigjárják az 
emeleteket, ellenőrzik 
a rendet.

Reggel 6-kor az 
egyetlen éjszakai 
ügyeletes ébreszti az 
embereket, majd ne-
gyed 7-kor kiadja a 
reggelit. Lényegében 
minden emeleten vé-
gigszalad, vizet forral, 
és az előre tálcára ké-
szített reggelit kirakja 
az étkezőbe.

Negyed nyolckor 
újabb rohanása kö-
vetkezik: összeszedi a 
tálcákat, és bezárja az 
étkezőket.

Nyolckor ellenőrzi, 
mindenki elhagyta-e 
az épületet.

Nyolcra jönnek a segítők. Rájuk 
vár a ház takarítása, a konyhától a 
WC-ig. Kb. 11-re végeznek ezzel. 
Mivel más a feladat a portán, más 
az első emeleten, ahol ebédet is kell 
adni, és más a többi emeleten; hogy 
egyformán dolgozzanak, forgórend-
szer működik a segítők között.
A munkavégzést elősegítő dokumen-
tumok:

•  Az üzenő füzet rendszere itt is 
működik, ebbe írják bele a napi 
rendkívüli eseményeket, meg 
a ház történéseit is: hányas ágy 
üres, hányas ágy lakója hiányzik 
igazoltan, és ki maradt ki igazo-
latlanul, ki fizetett térítési díjat 
és mennyi időre.  Az asszisztens 
szintén ebbe a füzetbe írja be, 
melyik ágyat adta az újonnan ér-
kezőnek, és hogy felvette a lakók 
körébe.

•  Egy naptár, melybe a várható új 
illetve a távozó ügyfelek neve 
szerepel ágyszámmal is jelölve. 

•  A lábadozónak külön füzete is 
van, amibe az orvos is és a dol-
gozók is írják a tudnivalókat.

•  Postafüzet: a beérkező leveleket 
regisztrálják benne, úgy, mint 
nálunk.

Quai de la Marne átmeneti szállás

40 férfi számára biz-
tosít helyet,1996 
óta. Az intézmény 
francia neve nagyon 
jól kifejezi célját, 
feladatát: Centre 
d’Hébergement et de 
Réinsertion Social, 
magyarul: szállást adó 
és társadalmi vissza-
illeszkedést segítő 
centrum. 

Az intézmény elhe-
lyezkedése is ezt su-
gallja – míg a Georges 
Dunand emeltszintű 
fapad egy teljes épü-
letet tud magáénak, 
kliensei szeparáltan 
élnek, addig a Quai de 
la Marne egy lakóház 
földszintjén lett kiala-

kítva, ezáltal is az integráció felé mu-
tat. 18 főt itt helyeznek el, 22 lakót 
pedig bérelt lakásokban(!). Ez a lehe-
tőség az ügyfelek önállóságát igyek-
szik növelni, felkészítve őket pl. az 
albérletbe költözésre.

Mi a szociális munkás feladata? 

•  Minden referenshez 8 ágy tarto-
zik. Ha üresedése van, saját be-
látása szerint vesz fel valakit a 
jelentkezők közül.

• Meghallgatja az ügyfelet. 
• Figyelemmel kíséri fejlődését.
•  Egyénre szabva, egyéni szükség-

letek szerint készíti el az együtt-
működési tervet.

•  Hetente legalább egyszer megbe-
szélésre hívja lakóját.

•  Aktivitásra motivál, bármilyen 
tevékenységi területet ideértve.

•  Minden esetben pontos és vilá-
gos információkat ad ügyfelének 
adott eseménnyel kapcsolatban. 

•  Szociális jogokat ismerteti és fel-
használja a lakó előremenetelének 
érdekében. 

•  A lakhatás érdekében szorgal-
mazza a szociális bérlakás kérel-
mének elindítását. Ha kell, újból 
és újból, nem engedve, hogy az 
ügyfél feladja a próbálkozást. 

•  Az ügyfél dossziéjában össze-
gyűjti a papírokat, melyek a la-
káskérelem beadásához is szük-
ségesek.  

•  Álláskeresést segíti. Kis szobát 
rendeztek be a cél érdekében, 
ahol álláskereső csoport műkö-
dik. A felszereltsége hasonló, 
mint nekünk: telefon, fénymáso-
ló, Internet. De ami elképzelhe-
tetlen nálunk: fax is található itt.

•  A jövedelem biztosítására a szóba 
jöhető segélyeket, vagy a leszáza-
lékolást elindítja. Azonnali segít-
ségként étkezési csekket adhat.

•  Aktivizálja a lakókat közösségi 
programokon történő részvétel-
re. Túrákat szerveznek (legutóbb 
biciklitúra volt), minden hónap 
utolsó szerdáján közös főzést 
tartanak, olykor moziba mennek 
vagy színházba.

•  Családegyesítés. Az intézmény 
Feláldozott emberből (isten-
ből) kinövő Világfa, rajta a 
madár-lélekkel, a mayáknál
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Kedves Olvasó!

Köszönjük a sok anyagot, amit küldtetek! Ha netán valamelyikkel nem találkoztok a jelenlegi számunk-
ban, az csak a helyszűke miat lehet. Felhívásunk továbbra is áll: ha szekrényedből kidől a rengeteg írás, 
cikk, rajz, stb., aminek megjelentetése régóta legfőbb óhajod, vagy netán az ügyeleti naplóban találsz 

valami közlésre méltó gyöngyszemet, ne habozz, add át valamelyik rovat szerkesztőjének, vagy küldd el a 
bmszkireveszek@freemail.hubmszkireveszek@freemail.hu e-mail címre!

Az építő jellegű kritikákat is örömmel fogadjuk.

Megtisztelő figyelmedet köszönjük!

Találkozunk februárban, a következő számban!
A szerkesztőbizottság

saját lehetőségein belül támogatja 
a törekvést: előzetes engedéllyel 
az egyágyas szobák lakói alkal-
manként fogadhatnak vendéget 
éjszakára is. (21 óráig a közös 
nagy teremben bejelentés nélkül 
is lehet vendéget fogadni.)

•  Életmód tanácsadás (pénz beosz-
tása, higéniás elvárások, felvilá-
gosító, megelőző beszélgetések  
a szex – AIDS – drog témakör-
ében) 

•  Lakója autonómiáját fejleszti, 
segíti, hogy önálló életvezetésre 
alkalmassá váljon.

•  Tiszteletben tartja ügyfele em-
beri méltóságát, függetlenségét, 
respektálja magánélethez való 
jogát.

 •  Tudomásul veszi, hogy kliense 
saját jövedelme felett szabadon 
rendelkezik.

Mi mutatja, hogy az intézmény a 
rendszer kiléptető oldalán található?

•  A szociális szférában együttmű-
ködést alakítottak ki a DDASS-
szel, a CCAS-szel, a CAF-fel 
és egyéb intézményekkel. Ezek 
többnyire lakhatással foglakoz-
nak, vagy munkaügyi központok.

•   A 40 ügyfélre 5 szociális mun-
kás jut. Van tehát lehetőség időt 
szánni az ügyfelekre. 

•  18 és 40 év közöttieket fogad, az 
aktívkorúakkal foglalkozik. 

•  Az intézménybe jelentkezőktől 
nem kérnek ajánlást, bárhonnan 
jöhet érdeklődő. Tavalyi statiszti-
kát nézve leginkább fapadon, ba-

rátnál vagy családban lakó embe-
rek kerültek be, de 2 fő az utcán 
élt előtte. A távozóknak viszont 
írnak egy referencia levelet. 

•  40 férőhelyet biztosít a Quai de 
la Marne. Ebből 18-at helyben, 
22-t bérelt lakásokban. Az in-
tézményben 10 egyágyas, és 4 
kétágyas szoba található. A 9 
lakásból 2 garzonlakás, a többi-
ben 2-3 fő lakik együtt. (A kis 
létszámú szobák és a bérelt laká-
sok jelentik a kiléptető rendszer 
előnyeit.)

•  A bérelt lakásokba az önálló élet-
vitelre képesek kerülhetnek. Kik 
ilyenek? Általában jól felmérhe-
tő az intézményben töltött idő 
alatt. (De volt már példa, hogy a 
szomszéd jelzett az intézmény-
nek a higéniai problémák és a zaj 
miatt.) A lakhatásért ugyanúgy a 
jövedelem 15%-át kell fizetni. A 
rezsit az Emmaüs állja. 

•  Havi rendszerességgel tartanak 
lakógyűléseket. A lakók szava-
zatai alapján 4 képviselőjük van: 
kettő az intézményben lévők ér-
dekeit, kettő a lakásokban élő-
ket képviseli. A lakógyűlésnek 
lényegében 3 feladata van: kon-
zultációs, közvetítő és kezdemé-
nyező szerepet várnak el tőle.

•  A centrum folyamatos nyitva-
tartású, nem zár be napközben. 
A lakásban is tartózkodhatnak 
napközben tetszés szerint, úgy, 
mint mi a sajátunkban. 

•  Éjszaka nincs fizetett alkalma-

zott az intézményben. Ha gond 
van, ki vannak írva a telefon-
számok, kit (éjszakai őr, tűzoltó, 
stb.) hogyan lehet elérni.

•  Itt már nem jelképes napi 1 eurót 
fizetnek a lakók lakbérként, ha-
nem fizetésük 15%-át. Tehát aki 
többet keres, többet fizet. 

•  Az ügyfelek nem kapnak ingye-
nes étkezést. Minden szobában 
van hűtő és rezsó, maguknak 
kell vásárolni, főzni.

•  Lehet vendéget fogadni.
 •  Van „postaládájuk”, mindenki-

nek egyénileg.
•  Két napilapot fizet az intézmény. 

Az egyensúly megtartása érdeké-
ben egy jobboldalit (Le Parisien) 
és egy baloldalit (Liberation).

•  Többfajta csoport várja az érdek-
lődőket:  A „Jól érzem magam” 
csoport (arcmasszázzsal szolgál 
egy önkéntes), a „Szenvedély-
betegségeket megelőző” csoport 
( ahol az alkohol és drog hatá-
sairól beszélgetnek), a „Biciklis 
csoport” (túrázásra invitálja a 
mozgás szerelmeseit), „Biliárd-
csoport”. Közös étkezésekre 
kerül sor a hónap utolsó szer-
dáján, van karácsonyi és újévi 
vacsora, hogy ne érezzék magá-
nyosan magukat. Lehetőség van 
mozilátogatásra, kedvezményes 
jeggyel. 

Kubik Lajosné Dóra
Fehér köziNappali Melegedő


