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A Baptista Integrációs Központ Soroksár 1 telep-
helyén (XXII. Grassalkovich út 294.) évek óta 
biztosítunk könyvtári szolgáltatást, amelyet két ott 
élő lakó működtet. 
Az ott dolgozók a Rehab Force Nonprofit Kft. szoci-
ális szolgáltatásának fejlesztő foglalkoztatása kere-
tében látnak el napi 4-5 órában segítő munkát, 
felváltva délelőtti és délutáni nyitvatartással. 
A Rehab Force Nonprofit Kft. 2013-tól 
megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élők 
számára biztosít munkalehetőséget, takarító, 
parkgondozó, pék-üzem, péküzlet, irodai és 
telefonos operátori mun-kakörben, több 
telephelyen a fővárosban. Védett foglalkoztató, 
egészségkárosodott dolgozóinak lét-száma 150 fő. 
A fejlesztő foglalkoztatás legnagyobb előnye, hogy 
legalább kettős a szakmai segítség: az 
intézményekben dolgozó szociális munkások, a 
közösségi gondozók és a foglalkoztatást végző 
intézményvezető, rehabilitációs mentor is ott áll a 
régóta munkatapasztalattal nem rendelkezők 
mögött. Együttműködésükkel, napi kapcsolatukkal, 
rendszeres konzultációval sokkal nagyobb az esély 
a munkahely megtartására, a szállódíj kifizetésére, 
és a „kiegyensúlyozottabb” életvitelre. A Baptista 
Integrációs Központtal 2017 októberétől van 
együttműködési szerződésünk. Ezalatt a 4 év alatt 
kb. 52 szállólakó „fordult meg” a Rehab Force 
Nonprofit Kft. foglalkoztatásában, de van, aki 4 éve 
itt dolgozik. Mind a három szállón dolgozó szociális 
munkások rendkívüli odafigyeléssel, törődéssel és 
hatalmas türelemmel foglalkoznak a lakókkal. 
Jeleznek, ha van olyan lakó, aki munkát keres, és az 
intézményen belül is figyelnek a munkájukra. 
 

Könyvtár és könyvtárosok a 
hajléktalan szállón

A könyvtárosok 
  
Erzsébet 8 éve a szálló l
zett, eladó, boltvezető v
közértben dolgozott, és 
viszonya. 
2002-ben a „lakásmaffia”
keivel albérletbe költözö
alapítottak (lánya már 
megnősült) egyedül ne
albérletet, a Soroksári Sz
ágyas szobában lakik, j
hetente kétszer főz mag
albérletbe 2 hónapig, d
albérleti díjat, támogatás
míthatott, így ismét a szá
től fejlesztő foglalkoztatá
irodai kisegítő feladato
látott el külső helyszíne
foglalkoztatásában, de m
pota miatt nem tudott ki
meg a szállón belüli mu
működtetését. Nagyon s
kozni, örül annak, ha be
versekért, ünnepségeken
segíti az ott lakókat az
családi problémák me
fordulnak hozzá az embe

Kovács Ibolya

Fotó: congerdesign
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Férfi könyvtárosunk (aki kérte, hogy a nevét ne 
említsük) 4 éve él a szállón, hivatásos gépkocsive-
zetőként dolgozott évtizedekig, de betegsége miatt 
nem vezethet. Hosszú munkaviszonya alapján rok-
kantsági ellátása is van. 2020 májusától dolgozik 
fejlesztő foglalkoztatásban könyvtárosként, de 
szeretne külső munkát vállalni, ha egészsége javul, 
mert mindig fontos volt számára, hogy „úton volt”. 
„Arra készülök, hogy megerősítsem magamat, és ki 
tudjak járni dolgozni”! Elmondta, hogy „a törzs-
vendégek már megismernek, nevemen szólítanak, 
megkérdezik, hogy vagyok. Ők egyszerre 3-4 
könyvet is visznek, van, aki a történelmi regé-
nyeket szereti, van, aki az amerikai orvos-író, 
Robin Cook könyveit viszi, többször is elolvas 
egyet. Megkérdezik, mit javasolok, mit vigyenek, 
én is meghallgatom a történetüket. Van már CD, 
internet – mindig intéznek valamit. A bejáró 
vendégek ritkábban jönnek, és sokáig válogatnak, 
mit is vigyenek ki, velük is beszélgetek.” 
 
 

lakója, gépíró iskolát vég-
végzettsége van, irodában, 

közel 20 éves a munka-

” áldozatává vált, gyerme-
ött, de ahogy ők családot 
a 4. gyermeket várja, fia 

em tudta fenntartani az 
zállóra költözött. Itt három 
ól kijön a szobatársaival, 

gának. Az idén kiköltözött 
de nem tudta fizetni az 
sra és segítségre nem szá-
állón lakik. 2018. január 1-
ásban dolgozik. Kezdetben 
kat végzett, pár hónapig 
en takarítást a cég védett 

megromlott egészségi álla-
járni dolgozni, így találtuk 

unkát számára, a könyvtár 
szeret emberekkel foglal-

eszélgethet velük, rajong a 
 szavalni szokott, felolvas, 
z internethasználatban, a 
egbeszélésében. Szívesen 
rek.
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A könyvtár 
  
Pici, meleg hely, tele szeretettel, roskadozó könyves 
polcokkal, fehér asztallal és internettel. A bentlakók 
közül sokan olvasnak, könyvet kölcsönöznek, főként 
a regényeket szeretik, a nők a Júlia könyveket, a 
férfiak a krimiket, útikönyveket. Ha már a könyvet 
elolvasták, meg is beszélik, mi volt benne érdekes, 
hogy mennyire izgultak egy fordulatos cselek-
ménynél, milyen szép szerelmi történeteket éltek át 
olvasás közben maguk is, emlékezve a „régi szép 
időkre”. Könyvklubot tartanak, és kedvet adnak más-
nak is az olvasáshoz. Egy-egy történeten jókat 
nevetnek, és örömmel vannak együtt. A könyvtárban 
van CD, lehet videózni és kikölcsönözni a filmeket, 
ami még nagyobb élmény számukra. Az internet-
sarok pedig arra jó, hogy tudnak levelezni a gyerme-
kekkel, régi barátokkal, de álláskeresésre, Facebook 
hirdetményekre is használják az elektronikus teret. 
Kapcsolatot ad számukra a netes külvilággal. A 
könyvtár klubszoba is, kártyával, sakk-készlettel, és 
traccspartival. „A beszélgetések, azok nagyon sokat 
jelentenek! Egymás életének megismerése, a családi 
problémák megosztása, a kilátástalanság elviselése 
együtt könnyebb” – mondja Erzsébet. Itt jóba 
vagyunk egymással, mi jobban megértjük a másik 
problémáját, mert mi is benne vagyunk! 
Nemrég az elhasználódás miatt selejtezni kellett a 
könyveket, így a könyvtárosok újabb feltöltésre 
várnak. És egy polcra, szekrényre még, ahová 
pakolhatnak... 
  
Akinek van lehetősége az otthoni könyvtárában 
selejtezni, megválni rég nem olvasott könyvektől, 
vagy nem használt filmektől, CD-ktől, azt örömmel 
fogadják az 1239 Budapest Grassalkovich u. 294. 
szám alatti szállón. 

Fotó: DavidCrayde
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Reggel fél hétkor kelek a szállón, kávézom, utána be-
megyek egy melegedőbe, felveszem a reggelit. De van 
úgy, hogy előző este kapok egy ismerősömtől péksüte-
ményt. Délelőtt kéregetek egy kicsit, vagy ha van pén-
zem, veszek valami kaját, zsömlét, felvágottat. Azután 
ebédelek. Ebéd után, ha van dolgom, azt elintézem. 
Egyébként pedig könyvtárban vagyok. Két helyre járok 
a Szabó Ervin Könyvtárba. Videót nézek, természet-
filmeket, és van, amikor próbálok németet tanulni. De 
segítség nélkül ez nem nagyon megy. Igyekszem lega-
lább fél órát foglalkozni vele, ha jó passzban vagyok, 
akkor többet is. Ezen kívül minden vasárnap járok 
istentiszteletre, és ott szoktam jegyzetelni. Ezeket 
összegyűjtöm, és ilyenkor vezetem át a számítógépre 
őket. Mielőtt ezeket leírom, még szoktam hozzá 
anyagokat keresni az interneten, és ezeket is hozzá-
teszem. Hat órakor van a beengedés a szállóra. Been-
gedéskor kiadják a vacsorát, kicsit nézem a tévét, 
rejtvényt fejtek, beszélgetek, kalocsai terítőt is szok-
tam hímezni. Vagy olvasgatok, a National Geographic-
ot szeretem, és a Geo magazint. Most is vettem egy 
csomagot kedvezményesen. Ezekkel jó pár hétig 
elvagyok. (30-as nő)

Főzni nagyon szeretek. Az a baj, hogy kiestem belőle, 
nem voltam benne, ezt a francia-olasz konyhát már 
nem ismerem. Meg tudom főzni, csak az ízvilágot nem 
tudom összehozni úgy, hogy az olyan legyen. Magyar 
ételt bármikor. Mindent meg tudok főzni, sokan 
mondták, én is tudom magamról, most nem dicsérem 
magamat. Sütni nagyon szeretek szintén. Úgyhogy 
gyakorlom a főzést, tanulgatok állandóan, és mindig 
nézem, hogy jön ki az ízvilág. Vannak könyveim, átné-
zem lapozgatom, kiírkálom, olvasom, hogy ha főzöm, 
akkor tudjam csinálni fejből, ne kelljen nézni az írást. 
Voltam én kisebb konyhákon, kifőzdékben. Komolyabb 
étterembe nem mehettem a múltam miatt dolgozni, az 
erkölcsi nem volt tiszta. (60 körüli férfi)

hobbi

Fotó: Mart Production 
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A járvány és a járványügyi intézkedések felforgatták 
az emberek, az intézmények életét. A hajléktalan 
embereket segítő dolgozók és szervezetek mindent 
megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy a 
sok ezer nem lakásban tengődő, hajléktalan ember
körében ne következzen be tömeges egészségügyi 
katasztrófa a koronavírus-járvány miatt. Az átme-
neti szállókon lakók 73%-át tesztelték, míg más 
városokban ez alig éri el a 30-40%-ot. A teszteltek 
19%-ának volt valamikor az év során pozitív 
teszteredménye (az összes válaszadó 10%-a). A 
válaszadók 4%-át kórházban is kezelték koronaví-
rus-megbetegedés miatt. Emiatt igen indokolt volt a 
tömeges oltás elindítása február elején az érintettek 
körében. A szállókon élők többsége beolttatta ma-
gát. A szálláshelyeket, nappali melegedőket igénybe 
nem vevő közterületeken élőkhöz azonban sem a 
tesztelés, sem az oltás nem jutott el nagyobb arány-
ban. A járvány és az ezzel járó járványügyi intézke-
dések katasztrofális egzisztenciális következmé-
nyekkel jártak a nem lakásban élő emberek megél-
hetésére nézve. A munkaképes korban lévők 42%-
ának csökkent a jövedelme, közel minden második 
dolgozó hajléktalan ember elveszítette munkáját, 
másfél-kétszeresére nőtt a semmilyen jövedelemmel 
nem rendelkezők aránya, s mindez a válaszadók 20-
30%-ánál az alapvető szükségletek kielégítését 
(táplálkozás, öltözködés, gyógyszerek beszerzése) is 
folyamatosan korlátozza. Mindez természetesen a 
mentális állapotra is hatást gyakorolt (szorongások, 
félelmek, ritkuló emberi kapcsolatok), a nem 
lakásban élők többsége rezignáltan tekint a jövőbe, 
nem sok jót vár a járvány elmúltával sem.  
 

Világjárvány veszélyében lakástalanul
részlet a Február harmadika blogról

A vizsgálatról bővebben az alábbi linken lehet olvasni: 
https://februarharmadika.blog.hu/

https://februarharmadika.blog.hu/
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"Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy 
mi kérjük, vagy gondoljuk..." (Efézus 3,20) 
Az első félmondat abban erősít meg, hogy bármennyire is jót 
akarok, vagy jól akarok segíteni, előrelépni, vagy szolgálni, 
min-den gondolatomat, szándékomat, vagy kérésemet 
meghaladó JÓ van nála. Bőségesebb JÓ! Ő nem szűkölködik a jó 
szándékában, nem kell Őt rábeszélnem, vagy meggyőznöm egy 
jó kezdemé-nyezésről, mert az Ő szívén annak a sokszorosa már 
megszü-letett. Sőt, ez a mondat arról szól, hogy Ő mindezt 
megteheti. Nem csak beszélhet róla, vagy gondolhat rá, hanem 
minden hatalma adott ahhoz, hogy cselekedjen. És akkor, 
amikor ezt írom, eszembe jutnak emlékek és tapasztalatok 
arról, amikor Ő ezt váratlanul és nagyszerű módon megtette és 
adott áttörést, új életet, gátszakadást egy ember életében.  
  
"Neked az Úr annál sokkal többet adhat." (2Krónika 25,9) 
Egy nagy csata előtt, a már kifizetett, de végül harc előtt haza-
küldött zsoldosokra költött (ablakon kidobott) pénz nagyon fájt 
a királynak. Micsoda veszteség! De a próféta arról beszél: Isten 
megadja a győzelmet, nem a zsoldosok erejét használva, hanem 
az Ő dicsőségére. Teli van az életünk rossz döntéseink vesztesé-
geivel. Számolhatjuk, búsulhatunk, bánhatjuk (nem baj), de 
eljön az ideje, hogy tovább kell tekinteni és elengedni a veszte-
ségeket, hogy ráeszmélhessünk azokra a győzelmekre, melyeket 
Isten tartogat.  
  
"Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas 
azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a 
végén is csak nálad vagyok." (139. Zsoltár 17-18) 
A harmadik (utolsó) idézet abban bátorít, hogy ne veszítsem el 
a reményem abban, hogy Istennek van egy jobb terve. Lehet,
hogy egyik jó szándékú tervem nem működött, a másik kudar-
cos lett, s hiába a sok jó szándék, nem halad előre az életem, 
vagy a segítő munkám. Dávid arra biztat, ne a kudarcokat 
számolgasd, hanem Isten jó terveit, jó szándékainak a számát, 
melyek közül Ő előhozza azt a tervet, melyet be kell járnom.  

Liptai Gábor

Merjünk TÖBBet várni Istentől 2022-ben! 
Bátorítás, három félmondattal
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Uram, teljesítsd a vágyat itt e Földön,  
 

mi elcsukló hangjainkban is messze cseng. 
 

Görnyedő vállunkra hulljon puha ködmön! 
 

Hallgasd meg imánkat: létünkért sír a csend. 
 

Uram, gyógyítsd meg a kínban szenvedőket! 
 

Gyújts bennük reményt az élhető holnapért! 
 

A kétséget áldott hittel fűszerezd meg,  
 

s egy tál ételt adj annak, ki ma enni kért. 
 

Uram, csillapítsd a hiány fájó sebét, 
 

a bánatra adj megváltó vigasztalást! 
 

Egy életnyi útra szabott Sorsunk a tét: 
 

Te magad légy árva lelkünknek a palást. 
 

Uram, bocsásd meg a gyarló vétkeinket: 
 

az önzést, a bűnt, az átkos megalkuvást. 
 

Háborgó szívünk, mind kegyelmet kéreget, 
 

mert még élni szeretnénk. ÉLNI! – semmi mást.

Arany-Tóth Katalin 
Istenhez

https://fedelnelkul.hu/2020/04/20/istenhez/

https://www.szocialismodszertan.hu/alapveto-fooldal/
https://fedelnelkul.hu/2020/04/20/istenhez/

