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Mi a feladata, munkája?
A nap 24 órájában nyitva tartó népkonyha, menekült 
krízisszálló, nappali melegedő, éjszakai menhely és 
szociális iroda vezetése, működtetése, ahol nyitott 
kapukkal várjuk a rászorulókat. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy a hozzánk betérőkhöz, úgy álljunk hozzá, 
hogy a valós igényeiket nézzük, és ne az legyen a legfon-
tosabb, hogy milyen papírjaik vannak.    
  
Mit szeret a munkájában? 
Azt, hogy nagyon sok eszközünk van! Ez Magyarországon 
egyedülálló. Szinte minden irányba el tudunk indulni a 
szükségleteknek megfelelően. Akár beiskolázás, munkába 
állítás, étkeztetés, orvosi ellátás, gyógyszer beszerzés, 
hajléktalan szállás, pszichés problémák megoldása, 
ruhanemű pótlása, stb..  

Mi a legkedvesebb emlék a munkája során?
Sok apróság van, ami színessé és izgalmassá teszi a 
hétköznapokat, de egy- egy kiemelkedő mindig van. 
Például egy hölgy, sokáig tagja volt a focicsapatnak, bár 
nem igazán volt érzéke hozzá, de minden edzésen részt 
vett és Mexikóba is elvittük. Volt egy meccs az Ukránok-
kal és addig terelgették neki a labdát, míg végül sikerült 
egy gólt rúgnia. Ez a hölgy azóta is rendszeresen ír, hogy 
mi történik vele. Naplót vezet, amit nekem ír le, így mindig 
értesülök arról, hogy éppen mi van vele, a családjával, a 
munkájával. Néhány éve volt egy OKJ-s képzés nálunk, 
amit elvégzett és most idősgondozóként dolgozik 
Nyugat- Európában.  Két hetet itthon van, két hetet pedig 
Ausztriában. Örökölt egy házat, amit folyamatosan csino-
sítgat. Álmában sem gondolta, hogy Ő, aki egykor a női 
szállón lakott és egy keskeny ágyon és egy éjjeliszekré-
nyen kívül semmije nem volt, hogy egyszer a saját 
veteményesét fogja gondozni, amiben érik az eper és a 
paradicsom.

Mi a legnehezebb a munkájában?
Sok dilemma jár ezzel a munkával. Rendszeresen találko-
zunk azzal a problémával, hogy többet akarunk segíteni, 
mint amennyire, némelyik rászoruló szeretné. Szociális 
munkásként gondoljuk, hogy mi lenne nekik a jó, de ők 
másképp gondolják. Ilyenkor mindegy, hogy mennyi 

munkát fektetünk bele, eredményt nem érünk el. Ezáltal 
sok a kudarc. A legnehezebb, amikor családok utcára 
kerülnek, és a gyerekek nélkülöznek. Ebből nagyon sok 
van, és ebben van a legkevesebb mozgásterünk. A 
szociális munkás rémálma, amikor délután érkezik egy 
anyuka egy- két gyerekkel és mondja, hogy nem tud 
hova menni. Ilyenkor sorba hívjuk az anya- gyermekot-
thonokat, de sajnos mindenhol tele van. Nekünk itt van 
a menekült krízisszállónk, amit ilyenkor tudunk 
használni és el tudjuk őket helyezni ideig-, óráig. 
Nagyon rossz azt látni, hogy akár éveket töltenek el 
ilyen körülmények között gyerekek és beleszocializálód-
nak a hajléktalan létbe.  Ezen kívül vannak a pszichiá-
triai betegek, akik közül néhányat a halálukig kísérünk. 
Sok esetben, már az elején lehet látni, hogy mi lesz a 
végkimenetele, mégsem találunk fogást az ügyükön, 
hogy hogy lehetne kezelni. Hiába szervezünk egy kép-
zést, keresünk állást, kísérjük el az állás interjúra, 
mégsem tud megragadni, mert nem alkalmas rá, hogy 
dolgozzon. A legnehezebb a kevés sikertörténet és a 
civil szervezetek együttműködésének hiánya.

Hogy talált ’ránk’?
Szociálpedagógusnak tanultam, már megvolt a nyelv-
vizsgám is, amikor 1999- ben megnyílt a menekült 
szálló. Egy rokonom szólt, hogy keresnek ide embert, így 
kerültem ide.

Mivel kapcsolódik ki? 
Sokszínű az itteni munka, így ha az egyikből csömöröm 
van, foglalkozom mással. Sokat utazom munka ügyben, 
amit jobban szeretek, mint magánemberként utazni, 
mert olyankor az embernek dolga van, ami kapcsán 
helyi emberekkel lehet megismerkedni, akiknek hasonló 
a munkájuk, így a valós életükbe sokkal inkább betekin-
tést nyerek, mint turistaként.
Szeretek kertészkedni. Kápia paprikából csupa kudarc 
élmény ért, de koktélparadicsomban például komoly 
sikereim vannak. Ezen kívül még az úszás és a 
szaunázás teljesen kikapcsol, de ritkán van rá 
lehetőségem. Amikor az ember a meleg szaunából 
beugrik a 2-3 fokos vízbe, akkor nem a munkája jut az 
eszébe. – meséli mosolyogva.  

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.


