Kedves látogató! Ismerd meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és az
Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) intézményeit és azok munkáját, az ott dolgozó kollégáink
szemszögéből, akik mesélnek a kötődésükről, hivatásukról és bepillantást engednek
személyes életükbe is.
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Mi a feladata, munkája?
A 24 órás hajléktalan ellátó centrum egészségügyi
részlegének a vezetése. Ez rengeteg olyan adminisztratív
teendővel is jár, amivel csak vezetői szinten találkozik az
ember. Szerencsére a beosztottak menedzselésének a
nagy részét, azért a mindenkori főnővérek mindig levették
a vállamról.
Mit szeret a munkájában?
Az orvoslást szeretem! A vezetésben nincs semmi
szeretnivaló. Soha nem vágytam vezetői pozícióba, mert
azóta is meggyőződésem, hogy nem nekem való. 10 éve,
véletlen merült fel ez a pozíció. Akkor átmenetileg elvállaltam, gondoltam, hogy majd jön valaki, akinek ez az
életcélja, de nem jött, így hát itt maradtam. – meséli
mosolyogva és megjegyzi tréfásan, hogy azért azt
szereti, hogy nincs főnöke.
Mi a legkedvesebb emlék a munkája során?
Sok vicces élmény van, de igazán pozitív élmény az,
amikor az ember bejön reggel, mert olyan, mintha haza
menne. Azok az emberek köszönnek, akiket már 20 éve
látok. Nekem ez az, ami állandó és maradandó élmény.
Mi a legnehezebb a munkájában?
Az utca borzasztó kemény hely. Sokan maguk próbálják

megoldani a helyzetüket, kisebb csapatba összeállva
vagy egyedül, de aki egyedül próbálkozik, sokkal hamarabb kerül bajba.
A legnagyobb kihívás talán az, hogy az ember leküzdje
azt a reflexet, amikor bejön a beteg, akinek már legalább
egy éve minden alkalommal elmondjuk, hogy jöjjön
vissza két nap múlva, és persze nem jön, csak akkor,
amikor már tragikus állapotban van.
Hogy talált ’ránk’?
A legelején, amikor éppen, hogy kész lett az intézmény,
munkát kerestem és egy évfolyamtársamon keresztül
kerültem ide. Akkor fél évig voltam itt főállásban, azt
nagyon szerettem, ez 1994- 1995 környékén volt.
Akkoriban a hajléktalanok is mások voltak. Kevesebben
is voltak (főleg a nők) és kevésbé voltak reményvesztettek.
Mivel kapcsolódik ki?
Nagyon szeretek főzni, bár még nem tudok olyan
szinten, ahogy szeretnék. A másik, a mindenféle
tudományos előadások. Nagyon jó az internetben, hogy
most már bármilyen szakterületnek az előadásaihoz
hozzá lehet férni. Érdekel még a csillagászat a matematika és az atomﬁzika (azt nem nagyon értem, de nagyon
tetszik).

