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Férfi Átmeneti Szálló vezetője 
Dankó utca 9.

Pesti Ákos

Mi a feladata, munkája?
Az adminisztrációs és szociális feladatokon kívül a 20 
fős férfi átmeneti szállónak a vezetése. Az átmeneti 
szállónak az a feladata, hogy 2- 3 év elteltével kigondoz-
zuk az itt lakó, dolgozó férfiakat albérletbe.   
  
Mit szeret a munkájában? 
A főiskolát eleve úgy kezdtem, hogy én hajléktalanokkal 
akarok foglalkozni. Nagyon megtalálom velük a hangot, így 
szívesen fordulnak hozzám a problémáikkal, ami nagyon jó 
érzés.    

Mi a legkedvesebb emlék a munkája során?
Sok kedves emlék van és vicces történet. Vannak olyan 
emberek, akikkel bár sok közös nincs bennünk, de 
valamiért mégis közelebb kerülünk egymáshoz és velük 
találkozni és beszélgetni mindig jó élmény. Mesélnek, 
humorosak, pozitívan állnak az élethez. Jókedvűek, 
annak ellenére, amilyen helyzetben vannak, és azt is 
tudják, hogy mit kellene tenniük, de nem teszik, viszont 
ennek ellenére ők elégedettek. Nagyon sok szomorú-
ságot lát az ember és ez felüdülés ilyenkor.

Mi a legnehezebb a munkájában?
Kigondozni egy hajléktalant több évet venne igénybe, ha 
nagyon lentről indulunk, viszont csak 2-3 évet maradhat-

nak az átmeneti szállásokon, ezért nagyon kevés a 
siker. Sokszor már az elején látni, hogy mi lesz a vége, 
de megpróbálunk mindent és bízunk benne, hogy 
sikerül.  
 
Hogy talált ’ránk’?
15 éve kerültem bele a szociális szférába teljesen 
véletlenül egy másik cégen keresztül. Akkor is admi-
nisztrációval foglalkoztam. Nem gondoltam, hogy 
valaha ebbe az irányba fogok elindulni, de végül erre 
indultam. Jelentkeztem a Főiskolára és onnan kerültem 
át ide szociális munkásként. A kezdetekben sokáig csak 
ügyeltem, majd később átkerültem ide az átmeneti 
szállóra. 

Mivel kapcsolódik ki? 
Biliárdozni nagyon szeretek, rendszeresen részt veszek 
amatőr versenyeken. Vidéken lakom, így már az is elég 
kikapcsolódás, ha hazamegyek. Kiülök a kertbe, csend 
van, nyugalom van. Kertes ház körül mindig van mit 
tenni. Ha elmegyek egy hét szabadságra, akkor már 
visszahúz a szívem. 

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.


