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Köszönöm a segítséget!
Terjesztői sorszám:

Menhely Alapítvány

0.
oldal

A Menhely Alapítvány 1989–ben jött létre Budapesten. A Menhely Alapítvány
az első olyan független, világi szervezet, mely a fedél nélkül lévő, hajléktalan, otthontalan emberek helyzetének
megváltoztatása, az ilyen helyzetbe
kerültek segítése, ezeknek a helyzeteknek a megakadályozása, enyhítése
érdekében jött létre és működik létrehozatala óta.
A Menhely Alapítvány független szervezet. Sem az állam, sem az önkormányzatok, sem politikai, vagy piaci
szereplők nem gyakorolnak felette
irányítást, de az Alapítvány konstruktív
együttműködésre törekszik mindenkivel és minden olyan szervezettel, akik
és amelyek hozzájárulnak az otthontalan emberek helyzetének az enyhítéséhez.
A Menhely Alapítvány világi szervezet.
Sem közvetlenül, sem közvetve nem
kapcsolódik egyik vallási felekezethez
sem, de az Alapítvány vallott értékei
nyitottak minden olyan mérsékelt irányzat felé, melyben otthonra találhatnak
az idegenek, a kitaszítottak, a másoktól
különbözőek, a megszomorítottak és
megalázottak.
A Menhely Alapítvány az első olyan
szervezet, mely szakszerű szociális
segítséget nyújtó Gondozási Központot
hozott létre és működtet a hajléktalan
helyzetbe került emberek érdekében,
az első olyan szervezet, mely szakszerű

Hitvallásunk
Az Alapítvány alapértéke, hogy minden embernek alapvető joga van
ahhoz, hogy mind jogilag, mind fizikailag, mind társas kapcsolataiban – biztonságban érezhesse magát egy helyen: egy lakásban, egy
településen, egy hazában. Az Alapítvány alapcélja, hogy ez a lehetőség
valóban mindenki számára elérhetővé váljon, ettől a lehetőségtől senki
ne legyen megfosztva.

szociális ügyintézést és kulturált időtöltést nyújtó Nappali Centrumot hozott
létre a hajléktalan emberek számára, az
első olyan szervezet, mely Fedél Nélkül
címmel utcalapot indított a hajléktalan
emberek közreműködésével, az első
olyan szervezet, mely 24 órás Diszpécser Szolgálatot és krízisautót, lábadozót, majd központi csomagmegőrzőt
állított üzembe a fedél nélkül maradtak
segítése érdekében, az első olyan
szervezet, mely idős hajléktalan emberek részére tartós elhelyezést nyújtó
otthont hozott létre, illetve ún. bónos
rendszert indított el a hajléktalanságból
való kikerülés érdekében.

egyéb társszervezetek tevékenységének koordinálásában.

A Menhely Alapítvány tevékenysége kiterjed a tartósan kiszorultak, kiilleszkedettek, fedél nélkül élők krízishelyzetének enyhítésétől a hosszabb-rövidebb
ideje hajléktalanként, intézményekben
élők támogatásán keresztül a biztonságos otthonnal nem rendelkező, albérletekben, szívességi lakásokban,
munkásszállókon meghúzódó emberek szociális ügyeinek az intézéséig az
otthontalanság minden megjelenési
formájára.

„Mindenkinek legyen otthona!”

A Menhely Alapítvány vallott értékei
közé tartozik, hogy a közvetlen segítségnyújtás is csak összefogással, a különböző szervezetek és emberek
együttműködésével lehet eredményes.
Ezért az Alapítvány folyamatosan
jelentős szerepet vállal az egyes ún.
hajléktalanellátó szervezetek, illetve az

A Menhely Alapítvány a közvetlen segítségnyújtáson túl hangsúlyozottan fontosnak tekinti a hajléktalan helyzetbe
került, vagy ilyen helyzettel fenyegetett
emberek emberi méltóságának tiszteletben tartását, autonóm és felelős döntési lehetőségeik méltányos elismerését, ennek erősítését, a különböző módon otthontalan helyzetbe kerültek érdekeinek kifejezését és védelmét, illetve az ilyen helyzetek lehetőségének
a megelőzését.

Dr. Győri Péter
A Menhely Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Fedél Nélkül – Hajléktalanok lapja

„Az igazság és a szerencsétlenség között természetes a kapcsolat, mivel
egyik is, másik is örök időkre arra van ítélve, hogy néma könyörgőként
hang nélkül álljon előttünk.”
(Simone Weil)

Kedves Olvasó!
Köszöntjük Önt a Menhely Alapítvány
megalapításának 25. évfordulója alkalmából megjelenő Fedél Nélkül különkiadásával! Büszkén mondhatjuk, hogy
az elmúlt negyedszázadban nem csak
részesei, hanem formálói és alakítói is
voltunk annak az ellátórendszernek,
mely a rendszerváltás után felszínre
került markáns társadalmi problémák
kihívásaira adott válaszokat.
A Menhely Alapítvány elsőként hozott
létre hajléktalan emberek számára nappali melegedőt, egyéni esetkezelésen
alapuló gondozási központot; szociális
ügyintézést és értelmes időtöltést kínáló nappali centrumot. Alapítványunk
gazdája az ország első utcalapjának,
a Fedél Nélkül újságnak, a 24 órás
működésű Diszpécser Szolgálatnak; a
tartós elhelyezést nyújtó idősek otthonának. Mi gondoskodunk arról, hogy a
legyengült otthontalanok ne kerüljenek
vissza az utcára, hogy az álláskeresők
jó eséllyel induljanak el a munkaerőpiacon, és ha már van jövedelmük, akkor
magasabb nívójú lakhatást élvezhessenek. Utcai szociális munkát végzünk,
krízisautóval járjuk a főváros közterületeit; jogvédő szolgálatot; csomagmegőrzőt működtetünk – mindezeket
szakmai koncepciók mentén, a segíteni
akarás elkötelezettségével tesszük.
E néhány jubileumi oldallal nem
hivalkodni szeretnénk, hanem megannyi emlékből, gondosan megőrzött
archívumunkból képet adni a Tisztelt

Olvasónak arról, mi is történt velünk az
elmúlt huszonöt évben. Felelevenítünk
történeteket, felidézünk nagy pillanatokat, melyek fontosak nekünk, akik itt
dolgozunk, és talán azoknak is, akikért
dolgozunk. Reméljük, az érintetteken
kívül még sokan lesznek kíváncsiak e
néhány oldalnyi összegzésre. Olyanok
is, akik nem nálunk, de szintén e területen munkálkodnak, vagy azok, akik
egyáltalán nem is tudják, milyen lehet
egy ilyen civil szervezetnél dolgozni,
olyanok, akik értik, hogy miért van ránk
szükség, és olyanok, akik el sem tudják
képzelni.

Tisztelt Olvasó, Kedves Barátunk! Kérjük, legyenek ránk kíváncsiak, lapozzák
fel ezt a színes anzikszot, és fedezzék
fel benne Önök is a mögöttünk hagyott
évek minden szépségét, és olykor
nehéz pillanatait! Hisszük, hogy az egymás mellé helyezett mozaikokból végül
összeálló kép megmutatja, miért is
érdemes „menhelyesnek” lenni – immár
negyedszázada.
Budapest, 2015. augusztus
Aknai Zoltán
A Menhely Alapítvány igazgatója

Lehet, hogy e sorokat olvasván némely
szkeptikusok gúnyos mosollyal jegyzik
meg: ha 25 év elteltével még itt vagyunk, akkor milyen hatékonysággal
dolgoztunk? És a szkeptikusoknak
van igazsága. Akkor ünnepelhetnénk
őszinte szívvel, ha már nem lenne ránk
szükség. Nem felhőtlen tehát az örömünk, de azért azt tiszta lelkiismerettel
mondhatjuk, hogy most is, akárcsak
negyedszázaddal korábban, minden lehetséges eszközzel a hajléktalan sorsok
jobbításán dolgozunk. A huszonöt év
előtti önszerveződő civil csapat éppúgy, mint a mai, profivá érett stábunk
eltökélten tesz azért, hogy fedél nélkül
élő embertársaink helyzete javuljon,
hisz abban, hogy segítséggel a hajléktalan emberek képesek életükön változtatni, és a sorsuk irányítását újra a saját
kezükbe venni.
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Menhely Alapítvány

A Hőskor
A Menhely Alapítvány 1989 decemberében jött létre, miután az év novemberétől a Déli pályaudvaron és a Blaha
Lujza téri aluljáróban tömeges demonstrációba kezdtek a fővárosban élő
hajléktalanok. Korábban ezek az emberek inkább bujkálni kényszerültek,
mert a hajléktalanság kezelése rendőri
hatáskör, a szociálpolitika pedig szinte
kizárólag állami territórium volt. Az
1980-as évtized második harmadától
elkezdődött változások kikényszerítették a probléma szociális alapú megközelítését. Az évtized végén jellemzően
a pártállammal szembeni harcban,
ellenzékiként dolgoztak az első szervezetek. A családsegítő központokban,
és különféle önszerveződő csoportokban a demokratikus ellenzék számos
képviselője végzett szociális–karitatív
tevékenységet. 1989–ben került a
hajléktalanjelenség a hazai média vezető híreibe,

ekkor zajlottak az első demonstrációk,
és hozta létre a tennivalók összefogására és a megoldások kidolgozására
a kormányzat a Válságkezelő Programok Irodáját. A probléma kezelését
ekkor még államigazgatási feladatnak
tekintették, és helyhatósági hatáskörbe utalták. A válságkezelő program
feladatul tűzte ki többek között a hajléktalanok számának, körülményeinek felderítését, az ellátásukat célzó
intézményrendszer kiépítését, valamint
a fővárosban történő koncentrációjuk

csökkentését. Kiderült azonban, hogy
a kormányzat egyedül nem igazán tud
mit kezdeni a hajléktalanság tényével,
a civil szektor bevonása elkerülhetetlenné vált. Az akkori Fővárosi Tanács,
engedve a nyomásnak, tárgyalni kezdett azokkal a személyekkel és társadalmi szervezetekkel, amelyek már
az előző években igyekeztek fellépni
a társadalom peremére szorultak érdekében. E tárgyalások eredményeként
született meg a Menhely Alapítvány.

Részlet az alapító okiratból

Magyar Hírlap 1989. december 9.

Népszabadság 1989. december 3.
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Emléktábla a Blaha Lujza tér aluljárójában

Az 1990-es évek elején szövetségbe tömörült ellátók összeállították a szociális
munka etikai kódexét. Megfogalmazták
a szociális munka célját: az egyének,
családok, és közösségek nélkülözésének elkerülését, hátrányos helyzetük
enyhítését. A szociális munkás feladatává tették minden olyan intézkedés,
politikai állásfoglalás és gyakorlat megelőzését, amely kliensek bármely csoportjának negatív megkülönböztetését
eredményezheti.

Fedél Nélkül – Hajléktalanok lapja

A Vajda
„Miután nyitott intézményként határozzuk meg magunkat, gondozottjaink helyzetéhez és problémáihoz igazodóan a szociális munka számos válfaját műveljük. Az egyedi gondozáson kívül végzünk családgondozást, szociális tanácsadást, alkoholgondozást, öreggondozást, börtönmissziót és patronázst, némi utcai gondozást, továbbá a menhelyen
gyakori bepisi-bekaki esetén kedvesnővéri munkát is.”

Az első év - részlet az 1991-es
kuratóriumi beszámolóból

Így indultunk, miután a józsefvárosi
Vajdahunyad utcában megkaptuk
a Munkásőrség hátrahagyott objektumát. A ház berendezésének egy részét megörököltük, a hiányzó felszereléseket a Vöröskereszt adományozta,
és nekiláthattunk az épület lakhatóvá
tételének. Itt fogadtuk az első lakókat,
itt szereztük első sikereinket, éltük meg
első kudarcainkat, és itt váltunk igazán
szociális munkásokká.
A Vajda

Együtt találtuk ki a házirendet. A Vajda éjjeli menedékhely lakóinak ötletei 1991-ből.

Nyitásra várva

A következő években megszerveztük
azoknak az idős embereknek a lakhatását, akiknek aztán a „Vajda” vált
az otthonukká, a családjukká és életük utolsó állomásává.

Ki a szabadba! Idősotthonunk lakói és szociális munkásuk.

Egy vajdás szociális munkás emlékei

„Otthonunk lakója a bácsi, meglehetősen leépült már. Mindig gondosan
figyelünk, nehogy felügyelet nélkül kimenjen az utcára, mert az életébe
is kerülhet, eltéved, nem talál vissza, éhen hal, megfagy. Időnként azért
sikerül kicseleznie minket, és elindul a nagyvilágba, de többnyire még
az utca végénél utolérjük. Ez alkalommal is sikerült meglógnia, de most
sem a szép szó, sem a határorozott kérés, hogy jöjjön vissza, nem használt. Majd eszembe jutott, hogy a bácsi haspók, mindig enne és eszik is
valamit. Ezért aztán legfőbb szakmai érvemet elővéve egy darabka kolbásszal a kezemben lementem az utcára, és azzal csalogattam vissza.”
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Menhely Alapítvány
Az 1990–es évek elejétől működő utcai
teajáratok, gondozó szolgálatok évrőlévre számtalan embert mentenek meg
a kihűléstől. A kemény hideg hónapok
megpróbáltatásai elől nálunk találnak
biztos fedelet a szolgálatok által behozott legyengült otthontalanok. Szállást,
étkezést, ápolást nyújtunk, és mindent
megteszünk, hogy felépülésük után ne
kerüljenek vissza az utcára.
Vajda zsilipszoba. A kihűléstől menekített ember és a szociális munkás találkozásának első pillanatai.

„Öt hajléktalan toporog a nővérszoba előtt, kezükben virágcsokor:
- Boldog névnapot nővérke, fogadja el tőlünk ezt a kis virágot.
- Nagyon kedvesek, köszönöm.
Honnan volt erre pénzük?
- Ma inkább nem ittunk.”

Lábadoznak az egykori utcalakók. Biztonság és meleg egy hideg januári napon.

Számvetés a „Vajda” vezetőjétől

Az ingatlan hátsó udvarán ránk maradt
hangárépület évekig düledezett, legfeljebb az időjárás viszontagságait kibíró
holmik raktározására volt alkalmas. Önkénteseinkkel együtt, hatalmas erőfeszítések árán tettük használhatóvá. Funkciója egyértelmű volt: helyet adni annak
a szolgáltatásnak, amelyből a legkevesebb volt a városban, és szinte a legnagyobb igény mutatkozott iránta. A hajléktalan emberek egyik legégetőbb
problémáját enyhítettük azzal, hogy több
száz, kulcsra zárható csomagmegőrző
szekrényt szereltettünk fel, éppen akkora
méretben, amely egy bőrönd befogadására képes. A csomagmegőrző mellett
nappali melegedőt nyitottunk, a két
szolgáltatás kiválóan kiegészíti egymást.
Az időről időre megszervezett „csereasztal” pedig arra szolgál, hogy a túl sok
csomaggal érkező a feleslegét felajánlhatja sorstársának. Könyvek, használati
tárgyak cserélnek ilyenkor gazdát, jó
elfoglaltság ez, és felidéződik az otthontalan emberekben a segítés öröme.
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„Menhelyes történetem huszonegy év alatt a munkahelyemen minden,
és mindennek az ellenkezője is megtörtént velem. Ahogyan a kollégáimmal is. Összeszámoltam: eddig hatvannyolc közvetlen munkatársam
volt az egységben. Velük csináltuk a „Vajdát”- az éjjeli menedékhelyet,
idősek otthonát, lábadozóját, nappali melegedőjét. Kudarcok és sikerek,
több ezer ellátott, nem kevés ellátatlan ember. Tervek, álmok, szűkülő
keretek, gyérülő mozgástér, új és még újabb stratégiák, programok,
fejtörés, áttörés, leépítés, átvészelés, túlélés és bizakodás. És csináltuk tovább. Mert másként nem lehetett. Mert másként leállunk, elsüllyedünk.
És akkor vége. És az nem lehet.”

„Didergőnek teát.
Kérelmezőnek pecsétet.
Bizonytalannak információt.
Éhesnek vacsorát.
Kérdezőnek tanácsot.
Panaszkodónak figyelmet.
Félénknek bizalmat.
Csalódottnak együttérzést.
Felháborodónak megértést.
Fürdőnek törülközőt.
Alvónak takarót.
Pacsirtának ébresztőt.
Közvetlennek viccet.
Netezőnek jelszót.”
Az univerzális szociális munkás

Csomagmegőrző a Vajdahunyad utcában, nyolcszáz fakkban nyolcszáz ember egzisztenciájával

Fedél Nélkül – Hajléktalanok lapja

A Práter
„…ha bejön, adminisztrálom; ha van papírja, beengedem; ha szomjas,
teát kap; ha éhes, kenyeret adok; ha újságot kér, odaadom; ha nincs
irata, hozzájuttatom; ha jókedvű, meghallgatom; ha rosszkedvű, felvidítom; ha fáradt, pihenni hagyom; ha lusta, lelkesítem; ha könyvet kér,
kölcsönadom; ha piszkos, megfürödhet; ha fázik, befűtök; ha melege
van, ablakot nyitok; ha munkát keres, segítem; ha nem keres, békén
hagyom; ha nehezen érti meg, egyszerűsítek; ha értelmes, megbeszéljük;
ha telefonál, felvilágosítom; ha informálatlan, telefonálok; ha szállást
keres, tanácsot adok; ha utcán van, pártfogolom; ha elromlik valami,
kijavíttatom; ha információ van, tájékoztatom; ha balhézik, kitiltom;
ha mesél, hallgatom; ha szótlan, hallgatok; ha beteg, orvost hívok; ha
szidalmaz, ráhagyom; ha dicsér, leszidom; ha mindig beszél, érdektelen;
ha sosem beszél, érdekes; ha neveletlen, nevelem; ha adatlapot kapott,
kitöltöm; ha önéletrajzot ír, begépelem; ha szemfüles, kijátszik; ha nem
játszik ki, ügyes vagyok; ha nem köszön, köszönök; ha elköszön…”

Az ország első nappali melegedőjét mi
nyitottuk meg 1994 januárjában. Az
éjjeli menedékhelyen, közterületen alvó
emberek számára lehetővé tettük,
hogy ételhez jussanak, tisztálkodjanak,
szociális segítséget kapjanak, és nem
utolsó sorban, ápolni tudják társas kapcsolataikat.

A „práteres” szociális munkás egy napja

A Práter utcai százéves ház, ahol
nappali melegedőnk immár húsz
éve fogadja a betérőket

A folyosó végén a melegedő: az étel, a tisztálkodás, pihenés és a szociális segítés helye

tásokhoz jussanak, és lehetőleg az
egyéni élethelyzetekre szabott, személyre szóló segítséget kapjanak. Intézményünket az otthontalan emberek széles
rétege – a fedél nélküliektől az albérletben élőkig – veszi igénybe, és ezeknek
a tömeges igényeknek igyekszünk megfelelni. Ügyfélszolgálati Irodánk segítséget nyújt iratok beszerzésében, elveszett okmányok pótlásában, így például
személyi igazolvány, lakcímkártya, anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítvány,
munkaviszony igazolás, TAJ szám, adókártya, költségmentességi igazolás, közgyógyellátási igazolvány, hajléktalan
igazolvány, erkölcsi bizonyítvány ügyekben. Postafiókot biztosítunk a különböző ügyintézések során keletkező
levélküldemények fogadására, és a hajléktalan emberek magánleveleinek postázását, kezelését is vállaljuk.

A homlokzatot felújítottuk, a neonfeliratot
és a kovácsoltvas kaput gondosan megőriztük

A Kürt
A VII. kerületi Kürt utcában, az egykori
„hideg vízgyógyintézet” épületében az
1980–as évekig tisztasági fürdő működött. A fürdő bezárása után kerülhetett
alapítványunk tulajdonába az ingatlan,
amelynek sajátos hangulatát megtartva
alakítottuk ki melegedőnket és ügyfélszolgálati irodánkat. A város egyik
legnagyobb forgalmú hajléktalan–ellátó
intézménye a ház, korán reggeltől késő
estig tart itt a munka. Jóval a nyitás
előtt már ott vagyunk: szendvicseket
készítünk, kávét–teát főzünk, készülünk
a több száz éhes ember fogadására.
A reggeli után indul az ügyfélszolgálat.
A Kürt utcai Nappali Melegedő a főváros egyik legforgalmasabb nappali ellátást nyújtó intézménye. Célunk, hogy
a hozzánk forduló emberek az alapvető
információkhoz, ügyintézésekhez, ellá-
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Az „ablak.” Száz éve itt fizetettek
be a fővárosiak egy jó kádfürdőre.
Ma recepciós pultként szolgál.

Zajlik az ügyfélfogadás. A falak dekorációját önkéntesinknek köszönhetjük.

„Ügyintézek a Kürt irodában. Ő előttem ül, úgy látom, unja már nagyon. Fészkelődik, ásít, átsandít a szomszéd íróasztalhoz, belehallgat az ott folyó párbeszédbe, mert az a másik hajléktalan, és a vele foglalkozó
szociális érdekesebbnek bizonyul, mint ami nálam történik. Mert én csak írok-írok már vagy fél órája, néha
kérdezek valamit, de a kérdésemre többnyire vállvonogatás a válasz, mintha azt mondaná: csináld, ha
nincs jobb dolgod. Végre kiizzadom a fellebbezést, kérem, olvassa el, nincs kedve hozzá, hát felolvasom neki,
de erre se nagyon figyel. Aztán eltelik egy hónap, szokásos ügyelet, látom, az emberem áll előttem. Nem
akar leülni, kezében tábla csokit szorongat zavartan. Ezt magának hoztam, mondja. Megérdemelte. Elfogadták a fellebbezést, megkaptam a nyugdíjat. Tudja, én azt az életben nem tudtam volna összehozni, amit
akkor maga összeirkált.”
A hitét visszanyerő szociális munkás sorai

A melegedő és az iroda zárása után
sem ürül ki a ház. Felkészül az utcai
szolgálat az esti terepmunkára, egyéni
gondozást végzünk, zajlanak a teammegbeszélések, adminisztrálunk, ötletelünk, találjuk ki az újabb projekteket.

Az ügyfélszolgálatos csapat. Az alapítványnál
átlagosan több mint tíz év éve dolgozunk együtt.

Eközben az épület másik részében
a Fedél Nélkül utcalap szerkesztői és
terjesztői végzik napi munkájukat.
Kezükben újságköteggel indulnak innen
azok az emberek, akik a lap árusításából tartják fent magukat, és ez az
a szellemi műhely, ahol az új lapszám
megszületik.

A Fedél Nélkül szerkesztői
és terjesztői, 1999

„1990 decemberében az Expressz újság álláshirdetés rovatában megtaláltam a hajléktalan emberekkel foglalkozó Menhely Alapítvány álláshirdetését. Fiatal vidéki pályakezdőként, érettségivel és rövid munkatapasztalattal, próba szerencse alapon jelentkeztem, és többkörös beszélgetést követően 1991 januárjában felvételt nyertem. Ezeket a sorokat
2015 nyarán írom, a Menhely Alapítványnál dolgozom, vezetem az ügyfélszolgálatunkat. Mi történt az azóta eltelt negyedszázad alatt? Középkorú, budapesti, több diplomás kertvárosi lakos lettem, három gyerekes családdal. Az életem túlnyomó részét megosztottam egy másik családdal, amelyet úgy hívnak: Menhely Alapítvány. Egyik családom sem
létezhetne a másik nélkül - röviden ez történt 25 év alatt. Hogy milyen
lehetett így élni? Azt hiszem, csak így volt érdemes…”
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Diszpécser Szolgálat
Az 1990–es évek első felében felálltak a fővárosi hajléktalanellátás legfőbb intézményei. Megnyíltak sorra az éjjeli menedékhelyek, a stabilabb elhelyezést nyújtó átmeneti szállások, és a nappali tartózkodásra alkalmas melegedők. Működtek már a kiegészítő szolgáltatások: a tisztálkodási, étkezési lehetőségek, az egészségügyi ellátás, az információs és ügyfélszolgálati irodák. A különféle profilú
és elhelyezkedésű ellátók többnyire egymástól izoláltan végezték feladataikat, sem
a hajléktalanok, sem a szakma nem tudott naprakészen kiigazodni ebben a szövevényben.
A probléma megoldására alakult meg 1994 telén a Menhely Alapítvány Diszpécser
Szolgálata. A nonstop „nyitvatartású” telefonos szolgálattal kezdetben az éjjeli
menedékhelyek telítettségét követtük, és fogadtuk az elhelyezésekkel kapcsolatos
telefonhívásokat.
Az évek során egyre több szolgáltatással vesszük ki részünket Budapest és a központi régió hajléktalanellátásának feladataiból. Havonta frissülő információs
kiadványban foglaljuk össze a fővárosi hajléktalansegítő intézményekről a legfőbb
tudnivalókat, üzenetet közvetítünk hajléktalanná vált emberek és az őket keresők
között, lakhatásról, élelemhez jutásról, a mindennapok túlélésében segítő szolgáltatásokról adunk felvilágosítást.

Adatfelvétel üzenetközvetítéshez
A tömegközlekedés járműveiről jól ismert matrica

A diszpécser a szállók előző
éjszakai kihasználtságát kérdezi

„Női hang: Maguk foglalkoznak
valaki megtalálásával?
Diszpécser: Üzenet közvetítésében segítünk. A keresett személy
nevét és születési évét felírjuk egy
listára, amit megkapnak a hajléktalanokat segítő intézmények.
Aki ezen a listán a nevét olvassa,
felhív minket, mi pedig elmondjuk
az üzenetét. Ez a megoldás jó lesz?
Női hang: Jó, jó!
Diszpécser: Akkor szíveskedjék
mondani, kit keres, és mi az
üzenet?
Női hang: A féltestvéremet keresem, a pontos nevét sajnos nem
tudom, még sohasem láttam, mert
állami gondozásban volt.
Diszpécser: Akkor tessék mondani valami olyan adatot, amiről
magára ismer a féltestvére!
Női hang, bizonytalanul: Hát…
hasonlít anyámra… neki olyan
rövid haja van…”

A téli krízisidőszak hónapjaiban jelentősen megnő a segítséget kérő telefonok száma. Ilyenkor az ügyeletes diszpécser feladata, hogy eldöntse, mi a legjobb, leggyorsabb megoldás a veszélyben lévő fedél nélküli ember segítésére. Az első évek
kockás füzetbe történő naplózását mára felváltotta az a számítógépes nyilvántartás, ahol több ezer lakossági bejelentést tartunk számon, tudjuk, hol vannak a város neuralgikus pontjai, ismerjük az évről évre visszatérő klienseket, és évről évre
új helyszínekkel, történetekkel vagyunk kénytelenek ezt a nyilvántartást gyarapítani. Adatbázisunk, és az adott szituáció alapján küldünk a helyszínre segítséget:
utcai szolgálatot, krízisautót vagy a mentőt. Számítunk a város lakóinak figyelmére és empátiájára. Az időben érkező bejelentés, az alapos helyzetfelmérés sokszor
mentett már meg életeket.

„Sziasztok, B. Antal vagyok az
Akadémia utcában csövezek. Ma
befészkelődött mellém egy srác,
nincs túl jó állapotban. Küldjétek
ki az autót, vigye be valahová,
mert hideg lesz az éjjel!”

Sorstárs–empátia, 2008.

20 ÉV
240 000
HÍVÁS
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Krízisautó
„A Krízisautó működtetésével lehetőség nyílik arra, hogy a téli időszakban napi 24 órában Budapest és Pest megye területén krízishelyzetbe
kerülő fedél nélküli emberhez olyan képzett és tapasztalt szociális munkások jussanak ki, akik képesek a helyzet felmérése után gyors, azonnali, az egyéni szükségletekre reagáló adekvát szakmai segítséget nyújtani.
A szolgáltatás közvetett célja, hogy csökkenjen az utcán, közterületen
élő emberek száma, illetve az utcán élő emberek is kapjanak szociális
ellátást, kapcsolódjanak különféle szociális pontokhoz.”

Részlet az 1999-es
kuratóriumi beszámolóból

1998–ra világossá vált, hogy a főváros különböző közterületein működő utcai
teajáratok már nem tudnak a megnövekvő igényeknek és a tisztázódó szakmai
követelményeknek eleget tenni. Szükség volt a terület felosztására, és egy szélesebb körű segítést nyújtó, mozgékony utcai gondozóhálózat felállítására. Adódott
tehát a feladat, így 1998 telére létrehoztuk a nappali melegedőinkhez rendelt
utcai szolgálatot a Józsefvárosban és Erzsébetvárosban, és ezzel párhuzamosan
találtuk ki a krízisautó intézményét, ami alapvetően különbözött az utcai szolgálatok profiljától.

Mentés közben 2003 telén,
valahol a város peremén

A krízisautó legnagyobb érdeme ma is,
hogy kerülethatártól függetlenül, lehetőleg egy órán belül képes a diszpécser
által átadott helyre kiérni, és a segítés
legmegfelelőbb módját megtalálni.
Ehhez az évek óta összekovácsolódott
profi csapatunk a garancia.

Mit kell tudni a kihűlésről? A krízisautós csapat felkészítése
a téli bevetés előtt. Dr. Zacher Gábor, aki erről oktat.

„A napi 24 órában működő Krízisautó tevékenysége az elsősegély jellegű élelem, ruházat, gyógyszer felajánlásától, a szociális, egészségügyi
intézményrendszer működésére vonatkozó információk szolgáltatásától, a szállásokra történő szállításon, más szociális és egészségügyi intézményekbe való közvetítésen keresztül, a folyamatos kapcsolattartásig,
gondozási kapcsolatig ívelő tevékenységi skálán valósul meg.”

Részlet az 1999–es
kuratóriumi beszámolóból

A helyszín megtalálása után következik a valódi szociális munka. Felmérni, mi
a leghatékonyabb segítés, szót érteni a sokszor megrémült vagy elutasító hajléktalan emberrel, meggyőzni, hogy a biztonságos fedél, amit kínálunk számára.

„Fogcsikorgatóan hideg januári
éjszaka. Vacogva, gőzölgő teával a
kezemben leguggolok, megrázom
a kupac alatt hortyogó ember vállát. Ő lassan megfordul, és reszelős
hangon megszólal:
- Hagyjon már, maguk ma már
harmadszor ébresztenek fel! Tudja
maga milyen nehéz mínusz 15
fokban elaludni?”
A föld alatt, a hővezetékek között emberek laknak.
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Akit nem sikerült meggyőzni

Fedél Nélkül – Hajléktalanok lapja
„2001 telén jelentették először,
akkor még este jött, reggel ment,
jól volt, dolgozott is. 2002-ben
egészsége már teljesen megromlott,
egy könyvtár mellett lakott a kutyájával, jól berendezkedett, sokat
olvasott, elég fáradékony volt,
tőlünk csak meleg ruhát kért, de
fedél alá jönni semmiképpen nem
akart. 2003-ban az egyik közeli
ház lakói összefogtak és beengedték
a szép fekete kutyájával együtt
a pincébe, minden nap ellátták
étellel, itallal. 2004-decemberében
érkezett újból a diszpécserhez
a hívás: a bácsi a kutyájával a
könyvtár bejáratában van nap
mint nap, nagyon rosszul néz ki.
Minden este megyünk, orvost is
küldünk, és próbálunk segíteni,
de nem tudunk, mert a kedves
fekete kutya miatt a bácsi nem
jön velünk. Aztán kiderül hogy
gégerákos, és hiába a szociális
munkás, az orvos, nem és nem
tágít a helyéről, mert neki az az
otthona, ott akar meghalni, úgy
hogy az emberek ismerik és szeretik…”

Nem ritka, hogy hosszú idő kitartó
munkája, míg meggyőzünk valakit:
tudunk jobb megoldást, mint a közterületen tengődést. Egyik legextrémebb helyszínünk lakója Ildikó volt,
aki kezdetben még a teljes nevét sem
árulta el, egymás között csak Vízakna
Ildikónak hívtuk. Hosszas rábeszélésre
engedte csak meg, hogy az „otthonában” meglátogassuk. Aztán kollégánk
heteken át minden este a mélybe
ereszkedett hozzá, mígnem ráállt,

hogy végre elhagyja lehetetlen szállását és menedékhelyre költözzön.

Itt lakott Ildikó 2003-ban

Ahányan vagyunk, annyiféle eszköztárral dolgozunk. Vannak a krízisautón
összeszokott szociális munkás párosok,
és vannak kliensek a terepen, akikkel
csak bizonyos szociális munkások
tudnak szót érteni. És volt egy kolléga,
akivel minden szociális munkás szeretett párban lenni, és akinek érkezését
valamennyi hajléktalan nagyon várta.

17 ÉV
365 840
KM
Felkai Béla, a krízisautó sofőrje, a szolgálat lelke, azon kevesek egyike, akit
a hajléktalanok évek múlva is felismertek, és feltétel nélkül elfogadtak. 2012
decemberében örökre itthagyott
minket.
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Projektek
Alapítványunk negyedszázados krónikáját végigkísérték az egyes intézményekhez kapcsolódó vagy éppen az
intézményi keretekből kilépő szakmai
programok. Különböztek egymástól
tartalmukban, célcsoportjukat tekintve, de létrehozásuk rendre azonos
indíttatásból történt. Segíteni az élet
árnyékos oldalára kerülő embereken,
megismerni, megérteni sorsuk alakulását, cselekedeteik motivációját, és
közös erővel megtalálni kinek–kinek a
legjárhatóbb utat. Valamennyi projektünk kidolgozásában és megvalósításában vezérfonalként húzódik csapatunk
hitvallása, az empátia.

„Számtalanszor tapasztaltam,
Átérezni a sorsokat. Szociális munkát
hogy a sors néha úgy irányít minvégezni másként nem is lehet.
ket a nekünk szabott útra, hogy
előtte bevisz az út árnyékosabb
felére. Onnantól máshogy látjuk
a naposabbat is. Én akkor döntöttem el, hogy hajléktalan emberekkel szeretnék foglalkozni, mikor én
magam sem álltam messze a hajléktalanságtól. Nem szorultam az
ellátórendszer semmilyen formájára, köszönhető ez sok-sok barátnak. De tudom milyen naponta
hálásan elfogadni, amit kapunk,
mindenféle alternatíva nélkül. Rádöbbenni, hogy mekkora szabadság eldönteni mit eszünk vacsorára
és mit veszünk fel, mert választhatunk. Hogy van egy ágyam, egy
mentsváram, egy konyhám
a reggeli kávésbögrémmel, ami az
enyém. Hogy néha nem kell alkalmazkodni senkihez és semmihez,
nem vagyok útban senkinek... az
maga a mámor.”
„Lépjen be a nappalimba!” Városi séta –
hajléktalan szemmel. A sétán mesélünk
a hajléktalanság történeteiről, megmutatjuk főváros kevésbé napsütötte
oldalát.

Szociális munkásaink, kezükben egy–egy hajléktalan történet

1996–ban jelentettük meg első ízben
az évente frissített tematikus jogszabálygyűjteményünket és eljárás–ismertetőnket, a Kézikönyvet. A kiadvány
idővel a szociális ügyek intézőinek szakmai tudástárává vált.

Alapítványunk a gazdája a Fedél Nélkül
utcalapnak. 2013–ban ünnepeltük
megjelenésének huszadik évfordulóját.
Ma már több mint nyolcezer példányt
adnak el az otthontalan terjesztők, az
újságért kapott összeg megélhetésük
legfőbb forrása.
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„A társadalom érzékenyítésének
érdekében több olyan programot
szerveztünk, melyeknek célja
a hajléktalanság árnyaltabb
bemutatása, a mélyebb összefüggésekre történő rávilágítás, a segítő
munka tapasztalatainak átadása,
és nem utolsó sorban a figyelem
felkeltése. Tudjuk, hogy az elfogadásig hosszú út vezet, hisszük
azonban, hogy a hajléktalan
sorsok megismerése, a fedél nélkül
élőkkel végzett szociális munka
értékelése lehetnek az első meghatározó lépések ezen az úton.”

Részlet a 2014. évi kuratóriumi
beszámolóból

Szociális munkások és kliensek a Gyorsítósáv programban. A programnak fő
elemei az öt alkalmas álláskereső
tréning és a személyes mentori támogatás. A projekttel a résztvevők munkaerőpiaci reintegrációját tűztük ki célul.

Kliensek és mentoraik teszik lakhatóvá
egykori kőbányai irodánkat,
a Sarokház programunk helyszínét. A
programban célul tűztük ki, hogy a bekerülő 12 ember mentorai segítségével
gondolja végig, tervezze meg jövőjét,
és induljon el a megvalósítás útján.
Minimális célunk az volt, hogy a program résztvevői jobb élethelyzetbe kerüljenek, mint ahonnan becsatlakoztak
hozzánk.

Látogatóink a Sziget Fesztiválon. Évek
óta sátrazunk a Civil Faluban, szituációs
játékokba hívjuk az érdeklődőket, akik
nálunk élhetik át a hajléktalan utcai lét
bonyolult útvesztőit.

A járókelők empátiájára, no meg a saját
tűrőképességünkre is kíváncsiak voltunk, amikor alapítványunk 20. születésnapján ál–hajléktalanként kértünk segítséget. A lakosság jelesre vizsgázott…
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Önkéntesek-Filantrópok
A mi önkénteseink nem pusztán jótékonykodnak. Nem csak távolról és
arctalanul segítenek, hanem valódi kapcsolatot alakítanak ki az otthontalan
emberekkel. Nálunk lehetőségük van
megismerni az ő világukat, megtanulják, hogy hozzájuk mérten nem feltétlenül jobbak, csak jobb helyzetben
vannak. Mi pedig tanulunk önkénteseinktől: derűt, felelősségtudatot, és
ezerféle szakértelmet. Színt hoznak
az életünkbe, felélesztik bennünk az
időnként bizony megkopott lelkesedést.
Önzetlenségük és szinte végtelen
munkabírásuk mindannyiunk számára
példaértékű. Felsorolhatatlan, hogy
az eltelt huszonöt év során hányféle
programunk sikeréhez adták idejüket,
energiájukat. Csak néhány kiragadott
példa: volt, aki felolvasott idősottho-

nunk lakóinak vagy éppen kártyázott,
gyöngyöt fűzött velük. Mások vállalták a ruharaktár rendbe hozásának
hálátlan feladatát, virágmotívumokkal
tették otthonossá ügyfélterünk rideg
falait. Tréninget tartottak és számítógép használatot oktattak álláskereső
ügyfeleinknek. Fogvacogtató teleken
ültek a krízisautóban, vaksötétben
botorkáltak mellettünk, és együtt örültünk, hogy időben megtaláltuk a hóval
belepett embert. A negyedszázad alatt
megvajaztak több tonna kenyeret, főztek tengernyi teát, és nyújtották át
a rászorulóknak elapadhatatlan kedvességgel.
Hálás köszönet illet minden egyes velünk dolgozó önkéntest, hogy odaadó
munkájukkal, az alapítványunk által
képviselt ügyek melletti elkötelezettségükkel újra és újra megerősítik a civil

A felhívásra kapott adományokból
töltöttük fel a krízisautó készletét

Adni öröm!

„A legrosszabb érzés, amit ismerek, a tehetetlenség érzése, ha látom
a bajt, de nem tehetek semmit.
Az önkéntes munka a Menhely Alapítványnál segít enyhíteni ezt az
érzést, mert általuk és velük tehetek valamit. Segíthetem azoknak
a szakembereknek a munkáját,
akik nehéz sorsú embereknek segítenek. Külön öröm, hogy a Menhelynél az érintettek bevonásával
dolgozunk, nem a fejük felett, hanem velük együtt.”
Önkénteseink vallomása arról, hogy
számukra mit jelent „menhelyes” segítőnek lenni.

társadalom segítőkészségébe vetett
hitünket.
Ugyancsak nagyon sokat köszönhetünk
a magánszemélyek és vállalkozások
támogatásának. Mi magunk is szerveztünk számtalan adománygyűjtő akciót, csatlakoztunk társszervezetekkel közös felhívásokhoz, sikerrel pályáztunk
cégek jótékonysági akcióin. A komoly
értékű adományt éppolyan jó szívvel fogadjuk, mint amikor egy szatyornyi
almával, a nagypapa meleg télikabátjával vagy a rendezvényről megmaradt
szendvicsekkel kopogtatnak be hozzánk.

„Hálás vagyok azoknak az embereknek, akiknek segíthetek, általuk
tanultam meg igazán értékelni
szerencsés életemet. Itt dolgozva
tapasztaltam meg, milyen jó érzés
törődni másokkal, segíteni az elesetteken, és őket látva értettem meg
azt is, hogy minél több jót teszek
másoknak, annál több jó dolog ér
az életemben. Számomra rengeteget jelent a társadalom perifériáján élő emberektől egy mosoly, egy
kedves mondat, vagy az a levendulacsokor, amit a napokban kaptam
az utcán, mert rám ismertek, hogy
én vagyok a Kürt utcai önkéntes.”

Közös főzés és adománygyűjtés önkénteseinkkel
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És végül
vagyunk mi, a Menhely csapata, szociális munkások, asszisztensek, ápolónők, karbantartók, gazdaságisok. Miért vagyunk még annyi év után is együtt? Mit jelent
számunkra munkahelyünk, a Menhely Alapítvány?

„Egy forró nyári délutánt, mikor
életemben először körbevezettek
a Kürt utcai iroda hűvös falai közt,
ahol azt éreztem, ezekben a labirintusszerűen tekeredő termekben
az út nem útvesztő, hanem visz
valahová.
Egy hideg téli éjszakát, amikor
a jobb napokat látott muzsikus,
előbb egy padon üldögél, miközben lassan belepi a hó, majd egy
forró fürdő után elfoglalja ágyát
az otthonosnak kissé sem mondható zsilipszobában, s elégedetten
szétnézve megállapítja: no, legközelebb is itt szállok meg!
Egy tavaszi reggelt, amikor megérkezek a munkahelyemre, a munkakezdés előtt mintegy fél órával,
teát főzök, reggelizek, megjön a
kollégám, ő is eszik, beszélgetünk,
nincs semmi különös, csak jó.
Nyári estét, mikor harmadszor
megyünk egy padon fekvőhöz,
aki semmi szín alatt nem hajlandó onnan sehova sem menni, és
a mentőt is elhajtotta már – és
a rákövetkező reggelt, amikor a
diszpécsert hívom, hogy érdeklődjek mi lett vele, és elmondja, hogy
meghalt, és utána még egy fél órát
beszélget velem.
Februári éjjelt, amikor a leadási határidőig tartó megfeszített
pályázatírást követően az éjszakai
járaton, az éjjelnappali posta
felől jövet arról beszélünk, hogy
nem szép dolog az élettől, akármilyen trehányak vagyunk is, hogy
3 perccel csússzuk le a pályázat
beadásának határidejét.
Egy márciusi telefonhívást, hogy
mégis bement a pályázat, a postáskisasszony, talán álmos volt, nem
állította át a dátumbélyegzőt.
Egy bulit Leányfalun, ahol a kora
tavaszi idő ellenére úszunk egy
hosszt a Dunában.
Értekezleteket, amik sosem akarnak véget érni, és amikről nem
lehet eldönteni, hogy most egy

batyus buli van, vagy életre-halálra szóló veszekedés, és teljesen
érthetetlen, hogyan lesznek ezekből olyan ötletek, amik megvalósulnak, és előrébb viszik az ügyet.
Azt, hogy ha mindenkinek nem is
lehet otthona, lehet olyan élménye,
hogy fontos valakinek.
A kést a torkomon, hogy a normatíva csökkenése munkahelyem
végét jelenti-e?
Kreativitást, ötletrohamokat,
hogy a megváltozott körülmények
között/ellenére, hogyan tudunk
mégis életben maradni.
Egy szerenádot Újpesten, amikor
az ablakon kihajoló születésnapos
kolléga szemében könnyek csillantak.
Szorongást, hogy aki segítséget kér,
annak nem tudok segíteni.
Bosszankodást, hogy akinek tudnék segíteni, az nem kér belőle.
Hitet abban, hogy mindenkinek
lehet otthona.
Csalódást, hiszen nem is mindenkinek lehet otthona.
Felismerést, hogy ha nem is lehet
mindenkinek otthona, de mindenki, aki megfordul az Alapítványnál, átélheti, hogy sorsa rajta kívül
másnak is fontos.
Magányt.
Elismerést.
Szolidaritást.”

Lejegyezte:
Krajcsovics Balázs szociális munkás

Mindenkinek legyen otthona!
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Kronológia
A Menhely Alapítvány történetének időrendi áttekintése
1989

Megnyitjuk a Vajdahunyad utcában az éjjeli
menedékhelyet

1990

Létrehozzuk a Hajléktalan Gondozási Központot az
otthontalan emberek egyéni és családgondozása
céljából
A Vajda idősek otthonába beköltöznek első lakóink

1991

Átmeneti szállást nyitunk dolgozó férfiak részére
a Vajdán

1992

Ügyfélszolgálati Irodába költözünk, ezzel kezdetét
veszi az intézmények és funkciók szétválasztása

1993

Megjelentetjük a Fedél Nélkül utcalap első számát

1994

Magyarországon elsőként létrehozzuk a Práter
utcában nappali melegedőnket
Föláll 24 órás működésű Diszpécser Szolgálatunk

1995

Megjelenik Diszpécser Szolgálatunk információs
kiadványa, a főváros hajléktalanellátó intézményeiről
A Diszpécser Szolgálat koordinálásában elindul
lakhatási programunk, a „bónos” rendszer

1996

A Vajdán „Kulcsos Ház” elnevezéssel rehabilitációs
szálláshelyeket alakítunk ki
Átköltözünk saját ügyfélszolgálati irodánkba,
a kőbányai Mádi utcába
A Kürt utcában megnyitjuk nappali melegedőnket
Megjelenik első szakmai kiadványunk, a Kézikönyv
a szociális ellátásban dolgozók számára című tematikus gyűjteményünk
Álláskeresők segítésére „Európa Szoba” kezdi meg
működését Práter utcai nappali melegedőnkben

1997

„Nyitott Ház” nyitja meg kapuit a Kürt utcai melegedőnkben, mozielőadásokkal és rejtvényfejtő
klubbal

1998

Létrejön módszertani csoportunk oktatási, továbbképzési programok szervezésére, a hajléktalanság
kutatására
Elindul a „Krízisautó” a közterületeken krízishelyzetbe kerülő emberek ellátására
Lábadozó férőhelyeket létesítünk a Vajdahunyad
utcai menhelyünkön kórházi ellátást már nem
igénylő hajléktalanok számára
Fölállnak utcai szolgálataink az Erzsébetvárosban
és a Józsefvárosban

1999
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Rehabilitációs szálláshelyet hozunk létre gazdálkodáshoz értő, nyugdíjas otthontalan emberek
számára Ásotthalmon, Csongrád megyében
Módszertani csoportunk megszervezi a „Február
3” kutatást, az évente azonos napon azonos kérdésekkel történő első adatfelvételt

2000

Elindul a „Jogvédő Fórum” a hajléktalanságuk miatt sérelmet szenvedő emberek jogi képviselete

2001

Lakhatási program indul Práter utcai nappali melegedőnk koordinálásában, albérleti lakások üzemeltetésével

2003

Diszpécser Szolgálatunk Közép–magyarországi
Regionális Diszpécser Szolgálattá alakul, és ellátja
a regionális diszpécser szolgálatok országos hálózatának koordinálását

2004

Alkonyzóna címmel megjelenik a Fedél Nélkül
utcalap szerzőinek első képzőművészeti és versgyűjteménye
Tagja leszünk a FEANTSA–nak, az Európai Hajléktalanellátó Szervezetek Szövetségének

2005

Első ízben települünk ki a Sziget Fesztiválra, ahol
interaktív játékkal adunk képet a hajléktalanságról

2008

Nappali melegedőt és csomagmegőrzőt nyitunk
a Vajdahunyad utcában
Megalakul a Külső–Ferencvárosi utcai szolgálatunk
Elvállaljuk a Szentkirályi utcában működő „Tégy az
emberért” Információs és Dokumentációs Központ
működtetését

2009

Megnyitjuk a Könyves Kálmán körúton, a főváros
segélyirodája melletti ügyfélszolgálatunkat

2010

Megszervezzük „Kulcstartó” elnevezéssel telefonos információs szolgálatunkat a lakásvesztéssel
fenyegetett emberek számára
Mentálhigiénés tanácsadással, megrekedt élethelyzetű emberek számára indul „Mozdonyfordító”
programunk
Csatlakozunk a Magdolna negyed projekthez,
a VIII. kerületi városrész-rehabilitációhoz

2011

„Kijárat” című programunkkal a büntetés–végrehajtási intézetekben tartunk tájékoztatókat a szociális ellátásokról és a hajléktalanságról
Figyelemfelkeltő, tolerancia növelő programok
szervezése céljából létrejön Kreatív Csoportunk
Elindulnak városi sétáink, a fővárost „alulnézetből”
bemutató, hajléktalan ember vezetésével tartott
túráink
A fővárosi hajléktalanellátás magasabb színvonala
érdekében a Fővárosi Önkormányzat támogatásával a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen
létrehozzuk a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorciumot

2012

Kettőszázötven otthontalan ember számára délutáni ételosztás veszi kezdetét nappali melegedőinkben

2013

Ügyfélszolgálati irodát nyitunk a Haller utcai munkaügyi kirendeltségben
Az elfogadás, az előítéletmentesség és az esélyegyenlőség jegyében rendhagyó osztályfőnöki
órákat tartunk középiskolásoknak
„Megálló” címmel probléma–feltáró, a kivezető
utakat kereső beszélgetéseket kezdeményezünk
a hajléktalansággal fenyegetett vagy rövid ideje
hajléktalan emberekkel

2014

Közterületen és éjjeli menedékhelyen élők munkába állását segítő tréninget indítunk el szociális
munka és mentori támogatással a „Gyorsítósáv”
programban
12 fedél nélküli ember lakhatását biztosítjuk mentori támogatással a „Sarokház”–ban, egykori kőbányai irodánkban
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Verseinkből
Groteszk
megtámadták szellemem
a földönkívüli szellemek
almopiszkálion
kibújik a zsákból
perpatvar udvarban
fekete macska miákol
arra jött egy boszorkány
tündért látott s megijedt
elszaladt ám szaporán
megtámadták szellemem
a földöntúli szellemek
a tündér bizony te voltál
csókolj meg hát szaporán
ha nem látod a szellemet
attól az még létezhet
létezik ha mondom
szerte–széjjel rontom
vissza–össze verem
ezt a bolond szellemet
ez után a másikat
az után a harmadikat
de az még mind semmi
vidékre kell menni
kis borjút kell venni
Debrecenbe vinni
Egerben bikavért inni
kár hogy az egészet
sehogyan sem érted
ne búsulj én attól még
nagyon–nagyon szeretlek
Pollák László

Nyomorban

Tudod kedvesem

Szép mesének…

A város mocskos házai
Istennek falloszt mutatva
emelkednek fel a magasba,
mintha ő okozta volna
égbe kiáltó nyomorukat.
Rozzant lépcsősorok
kicsorbult, éles peremén,
szakadt kis zekében
gubbaszt a remény,
ábrándozva egy új utat,
hol nem a szegénység kiált
fénytelen ablakon át,
kér ökölbe görcsösült
keze elegendő vacsorát,
míg más vígan mulat.

Számtalan bocsánatkéréseim
Közül ez a legnagyobb
Átölelve szereteted által
Akaratlanul is
Megbántottalak
Pedig csak a
Hiányod lehetősége fájt annyira
Hogy nem tudtam már
Átkarolni szép szemeid simogatásának
Távolságtűrő magányát
Így hát elköszöntem

Ismerősből lesz
A legtávolabbi
A legidegenebb
S vadidegen
Oly távoli
Kerül hozzád
A legközelebb
Ugye már Te sem
Hiszel a mesékben?
Tudod, a farkas is csak bemeszelte

Németh Anikó
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Szép a vége
Mélosz
Kovács Zsolt
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Álomutazás
Fapados a fapadom.
Ha a szemem becsukom,
alszom rajta, s utazom –
túl a Városmajoron.
Kitárul a nagyvilág,
nekem nyílik száz virág.
Álmom ringat, repülök,
célhoz érek, üdülök.
Átölel a levegő,
vár rám tenger, kikötő,
napfény, pálmák, szerető,
s nem riaszt el az eső.
Ez a nyár is elszalad,
de az álmom megmarad:
fiatalság, tetterő,
csődbe jut a temető!
Nehéz lesz az ébredés,
ennyi alvás túl kevés!
Holnap este folytatom
a majori fapadon.

Pokolkapu
Dr. Szabó Ferenc idegsebész főorvosnak,
valamint minden orvosnak, ápolónak,
gyógytornásznak és kórházi dolgozónak.

Előhang
VII.
…szakállában a szmog szánta szagát,
aztán lassan, kopott kabátjába
bújt, ahogy a szú rágja fába magát.
Foltosan hull lyukas bakancsára
a nadrág, amúgy jó hangulata van,
torkát borosan fojtogatja a fagy,
s akár rossz poronty az óvodában,
magányos. Csont ujja új szótáron.
Tollat húz lurkó módra kacarászva,
majd a lapra nyomva markánsan rántja.
Azok a szavak csalók, csótányok.
Áruhalmozás, gyártulajdonos,
bankár, haszonkulcs… Jól látod, ha bántja,
akárhogy fogja, nagyon vad dolog!

Leé József
Sárközi László

A holt nap hősei

Galamb idillek

itt elterülnek a romlandó lények
kiokádja őket a mater alma
lottyadtan heverve mint korhadt alma
épp amikor már földközelbe érnek

Örvös galamb burukkol, felfújva magát,
táncolja totyogva a galamb–lambadát.
Padomon közben elfogy a kannás borom.
Nem bánom. A dallamot tovább dúdolom.

ujjak közül csorgó méreg a lényeg
jön a vihar végveszélyben a szalma
míg erőlködve fintorog az arca
így vesztik el önbizalmuk a tények

Hullámpapír ágyon született vágyálom;
hogy mikor fogant meg, nem is tudom…
„Egy hókarú asszony kenyeret dagasszon
és fehér galamb üljön a balvállamon!”

furcsa szerkezet az élő szervezet
manna s levegő amit ha élvezget
képzelhetné magát akár szabadnak

Borzas galamb fürdik a friss esővízben.
A tisztavizű pocsolya ritka élvezet!
Hajléktalan zuhan arccal a tócsába.
Felröppen a madár. Minden elveszett.

de álmai persze szerteszaladnak
kevesebbet kap mint amennyit remél
s csak arra eszmél föl – már rég nem is él…
Dvorcsák Gábor

Kajuk Gyula

Dévai Zoltán, Fedél Nélkül terjesztő. Fotó: Primusz F. Péter

