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Mi a feladata, munkája?
A 9 szobás, 20 ágyas Hajléktalan Kórház rehabilitációs 
részlegének vezetése, beteg, hajléktalan emberek reha-
bilitációja. Ezeknek az embereknek, nem csak testi 
felépülésre van szükségük, hanem az egész embert kell 
nézni, akiknek újra meg kell tanulniuk élni, magukról 
gondoskodni, magukkal törődni. Én úgy gondoltam, hogy 
ebbe minden belefér. A kultúra, a zene, a beszélgetés, a 
játékos vetélkedők, a kézműves foglalkozások. Ehhez 
szerencsére mindig megkaptam a támogatást a 
feletteseimtől. Minden héten tartok zeneterápiát, rend-
szeresen járunk múzeumba, parkba, állatkertbe, moziba.    
  
Mit szeret a munkájában? 
Megszerettem ezeket az embereket. Ez nem egy állás, ez 
hivatás! Kell egy biztos háttér, mert a kiégés elkerülhetet-
len. Nagyon nagy öröm azt látni, ha valakinek valamennyire 
sínre kerül az élete. Az itt tartózkodó embereknek, mi 
vagyunk a ’családjuk, az otthonuk’. A gondjukat viseljük, 
megbíznak bennünk. 

Mi a legkedvesebb emlék a munkája során?
Volt egy férfi nálunk, aki elvált és mondta, hogy szeretne 
párt találni. Segítettünk Neki és sikerült is újsághirdetés 
alapján találnia egy Hölgyet, akivel később össze-
házasodtak. Részt vettünk az esküvőjükön, vittünk Nekik 
vásárlási utalványokat nászajándékba. Egy év múlva 
behozták a gyermeküket is megmutatni.

Mi a legnehezebb a munkájában?
Amikor el kell küldenem valakit. Én nagyon toleráns 
vagyok, nem is szoktam megtenni egyből, de sajnos 
előfordul, hogy valaki olyan dolgot tesz, amivel súlyosan 
megszegi a házirendet. Ilyenkor másokat is figyelembe 
kell vennem és mérlegelnem. Ezt természetesen minden 
esetben megbeszélem a Főorvossal.

Hogy talált ’ránk’?
21 éve véletlen folytán kerültem ide és rájöttem, hogy 
ezt kell csinálnom. Adminisztrátorként kezdtem, majd 
elvégeztem a Wesley János Főiskolát szociális munkás 
szakon. Szakvizsgáztam hajléktalan ellátásból, így 
szociális munkásként folytattam itt a munkát. Részt 
vettem a Semmelweis Egyetem mesterképzésén és 
különböző továbbképzéseken, amikből a megszerzett 
tudásomat sikeresen alkalmazom különböző terápiák 
keretén belül. 

Mivel kapcsolódik ki? 
Nagyon szeretem a zenét és az éneklést. 46 éve 
énekelek kórusban, külföldön és Magyarországon 
egyaránt rendszeresen fellépünk. Nagyon közel áll 
hozzám még a természet, így a földrajz és a biológia is, 
ezért szívesen nézek természetfilmeket, de a Forma 
1-et sem hagyom ki.

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.


