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1. Előzetes információk 
 
Írország ma 
 
A növekedési kilátások tekintetében az ír gazdaság továbbra is optimista, 2016-ban és 2017-
ben 3,8 és 3,6 százalék növekedési előrejelzésekkel. Továbbra is a hazai források számítanak 
a növekedés motorjának. A beruházások és a fogyasztás együtt képesek erős pozitív 
hozzájárulást produkálni GDP-hez ebben az időszakban. Az építőipar fokozott aktivitása 
hatással van mind a beruházásokra, mind a fogyasztásra. A lakás - és kereskedelmi kínálat 
növekedésével a beruházások és a magasabb bérleti díjak a fogyasztás növekedéséhez 
vezetnek. Az ír kormány 2016-ra a hajléktalanság megszüntetését tűzte ki célul – mi valósult 
meg ebből? 
 
Forrás: http://www.esri.ie/publications/quarterly-economic-commentary-spring-2017/ 
Focus Ireland 
 
A szociális ellátásokról nagyon tartalmas összefoglalókat találtam, elsősorban Keszthelyi 
Katalin tanulmányában. A Magyarországon is régóta óhajtott, a jövedelmeket valamilyen 
elfogadható szintre kiegészítő támogatások különösen figyelemreméltóak a gyermekes 
családok esetében. Míg nálunk egy bizonyos jövedelemszint fölött vagy teljesen elesnek a 
családok többféle kedvezménytől, vagy univerzálisan kapják azt jövedelemtől függetlenül, ott 
a kiegészítésen van a hangsúly.  
 

Homeless Services Limerick 

Forrás: https://www.limerick.ie/council/services/housing/homeless-
accommodation/homeless-services 

Szolgáltatások/Homeless Services 

A Hajléktalan Akciócsoport (Homeless Action Team), amelyet a Limerick Városi és megyei 
önkormányzat hozott létre, multidiszciplináris megoldásokat kínál a hajléktalan emberek és 
családok problémáinak megoldására.  

Ezt a szolgáltatást a HSE-vel (Szociális védelem és önkéntes lakhatási egységek -  
Department of Social Protection and Voluntary Housing Bodies) együttműködésben valósítja 
meg. 

A szolgáltatásokat egy teljeskörű szükségletfelmérés alapján valósítják meg, így biztosítva, 
hogy azok valóban találkoznak az érintettek igényeivel. 
 
Megoldások/Homeless Solutions 



A testület széles skálán kínál különböző megoldásokat szerződött partnerein keresztül. Ezek 
többek között: családi apartmanok, egyedülálló nők és férfiak részére létesített szállások és 
nők és gyermekeik részére fenntartott helyek. A családok esetében elsődleges, hogy saját 
lakhatást tudjanak biztosítani számukra.  Ez jellemzően egy meghatározott időre szóló 
támogatás, amellyel a lakáspiacon képesek lehetnek lakhatásuk megoldására. Az 
önkormányzat az érintettekkel szoros együttműködésben dolgozik, hogy a 
szükségmegoldásokat csak a lehető legrövidebb ideig kelljen igénybe venniük. A hatóság két 
„újraletelepedési” (resettlement) esetmenedzserrel dolgozik a folyamat hatékonysága 
érdekében. Az esetmenedzserek minden olyan körülményt figyelembe vesznek, ami lehetővé 
teszi, hogy az érintettek igényeinek megfelelő megoldás szülessen.  
  
 

“Mid-West Regional 
HOMELESSNESS Action Plan” 

2013 - 2018 

Forrás: https://www.limerick.ie/sites/default/files/media/documents/2017-
05/mid_west_regional_homelessness_action_plan_2013-2018.pdf 

Ez a dokumentum Limerick önkormányzatának honlapján található. Részletesen elemzi a 
régió hajléktalan-ügyi helyzetét, hosszútávú célokat fogalmaz meg, és konkrét lépésekre 
bontva határozza meg a teendőket. 2010-ben 552 hajléktalant tartottak számon Limerick 
városban, 2011-ben 662 főt, 2012-ben 608-at. Összesen 833 férőhely létezett hajléktalanok 
számára. (Érdekes, hogy a szolgáltatók között nem említik a Focus Ireland-et.) A cselekvési 
terv fókuszában a megelőzés az elsődleges cél. Ez tartalmazza a hajléktalanok elhelyezését, az 
érintettek oktatását és képzését, valamint a valamilyen függőséggel küzdők megfelelő 
ellátását. Kitér a mentális problémákkal küzdők támogatására, a velük foglalkozó szervezetek 
bevonására. A családon belüli erőszak, mint a hajléktalanság oka is bekerült az akciótervbe. 
Az egyéb speciális csoportokra nézve is tartalmaz célokat. Kiemeli azokat a csoportokat, 
akiknek lakhatási körülményei nem megfelelőek. Célként tűzi ki a lakhatással foglalkozó 
ügynökségek koordinálását is. 
 
 Focus Ireland 
A Focus Irelandről ugyancsak részletes ismertetést találtam Keszthelyi Katalin 
tanulmányában. A szervezet így mutatja be magát honlapján: 
 
„ A Focus Ireland-et Stanislaus Kennedy nővér alapította. Stan nővér egy dublini hajléktalan 
nők életét kutató projekt során került kapcsolatba a témával. Ekkor ismerte fel, hogy milyen 
fontos, hogy maguk a hajléktalanságban érintettek vagy volt hajléktalanok is részt vegyenek a 
hajléktalanok számára működtetett szolgáltatások fejlesztésébe.” 
 
Alapítása óta Focus Ireland egyre növekszik. Kutatási és érdekképviseleti tevékenysége 
biztosítja, hogy a hajléktalan emberekkel kapcsolatos témák a politika napirendjén maradnak.  
Dublin, a székhely mellett projektek futnak és szolgáltatások működnek Írország-szerte, 
Waterfordban, Kilkennyben, Corkban, Sligoban és Limerickben.  Számos lakhatási 
lehetőséget is nyújtanak országszerte. 
 
 
Átláthatóság és elszámoltathatóság a Focus Irelandnél 



 
A Focus Ireland irányítói önként vállalták feladatukat. Ezek az önkéntesek aktív szerepet 
vállalnak az adománygyűjtés területén, valamint szaktudásukkal támogatják a szervezet 
működését. A munkatársak fizetését meghatározza a feladatukkal járó felelősség. Éves 
beszámolójukban megtalálható a szervezet leírása, a tevékenységek és a pontos elszámolások 
2010 óta. Ezek a dokumentumok letölthetőek a szervezet honlapjáról.  
 
„Tevékenységünk fő mozgatórugója az az alapvető hit, hogy a hajléktalanság rossz.  
Rossz, mivel azt jelzi, hogy a társadalom elbukott, mikor átlagos emberekből áldozatokat 
kreál és megfosztja őket a lehetőségeiktől. Rossz, mivel megelőzhető lenne, megoldható 
lenne, és ennek ellenére elfogadott a létezése. Ez a tény aláássa a társadalmat. 
 
Fel kell hívnunk a társadalmunk figyelmét arra, hogy másképpen gondolkozzon a témáról és 
másképpen cselekedjen. Állítjuk, hogy mindent meg lehet kérdőjelezni a hajléktalanság 
témakörében: az okokat, a rendszerhibákat, az emberek felfogását és hogy hogyan kezelik az 
ügyet.  
 
Saját magunk tevékenységét is állandóan megkérdőjelezzük: sikerül-e a lehető legjobban 
beosztani az erőforrásainkat annak érdekében, hogy megelőzzük a hajléktalanságot, hogy 
segítsük az embereket abban, hogy lakhatást találjanak és meg is tartsák azt. 
 
A hajléktalanság rossz – bármi, amit teszünk vagy mondunk, ezt a gondolatot kell hogy 
képviselje.” 
 
Limerickben a szervezet valamennyi tevékenysége elérhető. Működik  

- Megelőzés és tanácsadás 
- Támogató szolgáltatás családoknak 
- Támogató szolgáltatás fiataloknak 
- Rövid-és hosszútávú lakhatás 
- Egyéb innovatív és kutatás-alapú szolgáltatások. 

 

2. Írország 

Írország zöld. Írország nedves. Az időjárás kiszámíthatatlan, mára esőt mondtak, egy csepp 
nem esett eddig, a parkban napoztam. Írországban balról mennek be a körforgalomba. Ez az 
idefele jövő buszon mindannyiszor megdöbbentett. Jó, azt is meg kell szokni, hogy jobbra 
kanyarodnak nagyívben, és hogy a sofőrülésen ülő nem azért majszol valamit és néz ki 
meredten az oldalsó ablakon, mert nem figyel, hanem mert nem az a sofőrülés. 

Magyar import a Milk Marketen – ez a város piaca, nemcsak tejtermék kapható, hanem 
rendes piac, bár csak pénteken és szombaton működik igazán: 



 

Azt hiszem, a lényeges különbségeket elmondtam Magyarországhoz képest. Valamiért olyan 
otthonos itt lenni. Értem az emberek gesztusait, bárkit meg merek szólítani, és ők is engem. 
Bárhova be merek menni. Semmi feszengés, olyan, mint otthon. Az emberek demokratikusan 
ugyanúgy néznek ki, semmi divatozás, csak néhány lepukkant egzisztencia - akár otthon. 

Igazi turistaként belenéztem a mai Irish Times-ba, ahol valóban kb. a harmadik cikk a 
lakáshelyzetről szólt, bár csak abban a vonatkozásban, hogy a lakásárak a válság alatti 
mélyponthoz, 2013-hoz képest 47%-kal nőttek. Azért ez elég ijesztő. Még egy furcsaság ötlött 
szemembe tegnap, és aztán erősödött meg ma: rengeteg a különböző lehetőség arra, hogy a 
játékfüggők hódolhassanak szenvedélyüknek. Persze, hogy a bookmaker nem könyvkészítő 
műhely, a casino pedig nem urak találkozóhelye, ezekből is van számtalan, de egyéb 
különböző nevek alatt is fogadóirodát láttam. Tényleg meg fogom számolni, mennyi van itt 
pár sarkon belül. Bár nyilván ez is olyan dolog, hogy lehet kulturáltan űzni, valahogy bennem 
mégis rossz érzést keltett. 

 

3.Limerick 

Érdekesség: a Focus Ireland irodájától egy saroknyira található a Frank McCourt Múzeum, de 
az ott jelenlévő kollégák egyike sem járt még benne. Én nem fogom kihagyni, az biztos! 

https://www.limerick.ie/discover/eat-see-do/arts-culture/museums/frank-mccourt-museum 

Meg is valósítottam a tervet később. 

http://e-konyv.blog.hu/2011/07/11/frank_mccourt_angyal_a_lepcson_angela_s_ashes 

Szóval a fenti könyvről híres Frank McCourt, Pulitzer-díjat is kapott ezért a művéért, a 
családunkban népszerű olvasmány volt. (Micsoda fordítás! Hamuból lépcső, Angelából 
angyal, na mindegy, alig értettem meg, hogy ez ugyanaz a könyv.) Háááát …. Azt kell 
mondjam, 4 euró nem sok pénz, de … Szóval ennél szegényesebb múzeum nem sok lehet a 
világban – igaz, hogy a szegénységet mutatta be. Egy nem túl élénk tekintetű úriember 
vezetett körbe. Két lakószoba-szerűség volt, hitelesen berendezve, a karácsonyra szánt ebédet 
egy műanyag malacfej jelképezte. Néhány vaságy, stb. A másik szobában két katonai 
köpennyel letakart ágy. A vezető elmesélte, hogy mivel nem volt mivel fűteniük, lebontották 
a falat, eltüzelték, majd reklamáltak a főbérlőnél, hogy megroggyant a tető. Van még egy 
óriási terem iskolának berendezve, ahol maga Frank McCourt is tanult, hatvanadmagával. És 
meg lehet nézni egy videót, amin a Frank McCourt túra résztvevőit kalauzolják körbe a 
városban, néhány adomával fűszerezve a vezetést, de ezek mindegyike a könyvből származik. 
Jó olvasást! 



Mit tudtam meg Limerickről és a limerickiekről? 

Egy nem szakmabeli szemével: Nálunk például egy nyúl lakik a hátsó udvarban, őt nem kell 
sétáltatni. Meg is etettem. Közben ismerkedtünk a szállásadómmal. Tudja, hogy hajléktalan-
ügyben jöttem, gyorsan (másfél órában) kifejtette nézeteit a helyi szociálpolitikáról, különös 
tekintettel a hajléktalanellátásra. Megtudhattam, hogy az EU ad pénzt a migránsok 
lakhatására, így ők nem terhelik az állam büdzséjét - azonban a helyi nehéz szociális 
helyzetben lévők nehezményezik, hogy a migránsoknak jut lakhatás, nekik meg nem. Vannak 
trükkök, hogyan lehet lakáshoz jutni - például ha azt mondod, egyedül neveled a 
gyermekedet, könnyebben jutsz lakáshoz. Limerickben folyamatosan magas a 
munkanélküliségi ráta. Ha jól vettem ki, szállásadóm (nevezzük Lindának) is munkanélküli. 
Kapott volna állást a reptéren, de annyira magas lett volna a bejárás költsége, hogy nem érte 
meg neki. Most valamiféle egyedülálló-szülő segélyt és munkanélküli segélyt kap - ezekről 
még fogom kérdezni, ha jobban összeismerkedtünk. Tegnap hallottam "dolgozni"; valamiféle 
skype-os tanácsadásnak hangzott, amit csinált - tanárnak mondja magát. Viszont van 
véleménye a hajléktalanellátásról - visszahozná a dologházak rendszerét, legalább 
takarítsanak maguk után és dolgozzanak meg az ételükért. A másik hibának azt látja, hogy 
nem kötelezik a szenvedélybetegeket rehab ellátás igénybevételére. És mivel azok a 
hajléktalanok, akik valamilyen egyéb problémával élnek, azaz alkoholisták vagy drogoznak, 
könnyebben jutnak be az ellátórendszerbe, nincsenek motiválva a leszokásra. 

Mesélt még az öngyilkosságok elképesztő arányáról. Limerickben például népszerű a folyóba 
ugrani. A Kelta Tigris lecsengése után sokan mentek tönkre, hasonló okokból, mint otthon, 
nagy hitelek miatt elvesztették a lakhatásukat. Rajtuk kívül a megesett lányok gyarapítják a 
statisztikát, hiszen itt továbbra is szigorúak az abortusztörvények. Szerencsére azonban 
komoly közösségi megmozdulások vannak a témában, Lisa's Lights néven, egy öngyilkos 
lány emlékére. Mesélt még az írek körében igen elterjedt adományozási és önkéntesség-
kultúráról. Gyakran politikusok is csatlakoznak a kampányokhoz, ami ugyan főképp a saját 
népszerűségük emelését szolgálja, de figyelemfelkeltésnek nem rosszak. 

Még egy adalék Magyarország és Írország (vagyis konkrétan Limerick) hasonlóságához: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Limerick_Soviet 

1919-ben április 15-től 27-ig kikiáltották a limericki "Tanácsköztársaság"-ot. Bár ez 
elsősorban függetlenségi mozgalom volt az angolok ellen, a munkástanács vezette, és ő 
szervezte meg az irányítást erre a nem túl hosszú időre. 

 

 

Ír utazók 



Az egyetemre menvén kiszúrtam egy lakókocsi-tábort az egyik bevásárlóközpont tövében. 
Mivel elég vacak idő volt, elhatároztam, hogy kimegyek oda, megnézem az utazókat és utána 
"shoppingolok".  Hát ilyen az "irish traveller" tábor Limerick mellett, a bevásárlóközpont 
tövében: 





 

Az összes kép a szereplők beleegyezésével készült. Délelőtt rákészültem kicsit a témára - hát 
minden stimmel. A legnagyobb hátrányuk valóban az egészségügyhöz, az oktatáshoz és az 
infrastruktúrához való hozzáférésben lehet. Az egészségi állapot látszott a fiatal felnőtteken, 
az infrastruktúra pedig ... Nos, az is egy érdekesség, hogy rettenetesen megörültek a képeknek 
gyerekek, felnőttek egyaránt. Kb. mint otthon egy kis faluban évtizedekkel ezelőtt. 
Felajánlottam, hogy elküldöm nekik e-mailben. Egyetlen embernek - felnőttnek, gyereknek - 
sem volt e-mail címe! 

 

Ír utazók – folytatás 

Mivel még mindig gyönyörű idő volt, nagyobb kirándulásra szántam el magam. A tegnapi nap 
után kedvet kaptam újabb traveller látványosságra, így elindultam a hatvan kilométernyire 
levő Rathkeale-ba. Sokat olvastam a faluról. Van olyan cikk, amelyben kétségbeesetten 
említik, hogy a falu teljesen el-travelleresedik (nem tudom jobba fordítani, csak az 
"elcigányosodik" mintájára. Mások puszta tényként említik, hogy mióta a "Bazi nagy cigány 
lagzi" (My big fat Gipsy weddings)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Fat_Gypsy_Weddings 

lement a Channel 4-en, a falu az érdeklődés homlokterébe került. Az út egy szintén híres, a 
buszból ír Szentendrének kinéző falu, Adare mellett vezetett, lehet, hogy ez is megnézem egy 
délután. Egyes egyedül én szálltam le Rathkealé-ben a buszról.  A megálló gyakorlatilag a 
városka szélén van, egy mezőgazdasági lerakat előtt. Nem is volt könnyű megtalálni, hogy 



merre van a központ.  Először egy teljességgel jelentéktelen, és szinte kihalt települést 
érzékeltem, pedig délutáni csúcsidő volt, amikor elvben a felnőttek munkából, a gyerekek 
iskolából igyekeznek haza, boltba mennek, ilyesmi. Aztán lassan megjelent a tegnapi 
srácokhoz nagyon hasonló kis csapat. Ír viszonylatban is nagyon vörösek és szeplősek voltak, 
és huncutul kedvesek. Így meg mertem kérdezni, hogy travellerek-e, és merre laknak a 
faluban travellerek. Azt mondták, mindenhol. Jobban körülnéztem, bementem egy kis 
sikátorba, és lassan megértettem, hogy mi olyan fura a kihaltságon kívül. A házak mérete és 
fazonja nem tért el nagyon az eddig látott ír házakétól, de ezek iszonyatosan zártak voltak.  
Míg az ír nappalik szinte az utcán vannak, belátni a konyháig, a tűzhelyig, itt szigorúan le volt 
függönyözve, sőt, rolózva minden. Az előkertekben nem volt egy négyzetcenti zöld, le volt 
betonozva vagy díszkövezve. A srácokon kívül nem nagyon járt senki az utcán, csak néhány 
autó száguldozott, nagyobbak és régebbiek, mint az itteni átlag. Tekintve, hogy tényleg 
nagyon óvatosan közlekednek mindenhol, ez elég feltűnő volt. A fiúkon kívül csupán néhány 
háziasszonnyal sikerült szóba elegyednem, de ők számomra teljesen átlagosnak néztek ki. 
Nem örültek nekem, de nem is voltak elutasítóak. Kérdeztem, hogy jól látom-e, hogy ilyenkor 
nincs nagy mozgás az utcákon - mondták, hogy igen, inkább hétvégén van mozgás. 

 

 

 





 

Találkoztam még végül néhány fiatallal, középiskolás korúak lehettek, és úgy néztek ki, mint 
egy cserkészcsapat. A lányokon nem láttam semmit abból a sok különös ismertetőjelből, 
amire felhívták a figyelmemet. Se feltűnő ruhák, se túlzó smink, egyszerű iskoláslányok 
voltak, talán kicsit hosszabb hajúak és szeplősebbek, mint az átlag. 

Ja, és a lényeg! Mint a képeken is látható, TÉNYLEG szinte minden udvarban ott állt egy-két 
igen méretes, komfortosnak tűnő lakókocsi, amelyek láthatóan használatban vannak. Az 
újságcikkek szerint sokan bár használják a házukat, aludni kimennek a lakókocsiba. Több 
angol rendszámú autót is láttam - állítólag a városka olyan fontos központ, hogy karácsonyra 
(ami gyakorlatilag Halloween után elkezdődik) mindenfelől idegyűlnek a travellerek, és 
együtt ünnepelnek. 

- 

 

 

 

 

 

 



Limerick – People’s Park 

   

Csütörtök reggel - a szikrázó napsütésben, a tegnapi egésznapos eső után szükségesnek 
találtatott a parkban található kis pavilon tetejének csillogóra mosása - talán valami 
előkészület a jövő heti BBQ-versenyre? 

- Limerick – az ír szociálpolitika „öröksége” 

Szombat, egésznapos szabadprogram! Tegnap este még sétáltam egy kicsit Sallyportban - ez a 
Milk Markettől kijjebb fekvő, szépen rendbehozott negyed, városfal-maradványokkal. Azért 
akartam mindenképpen megnézni, mert egy nagy zöld kupola uralja a környéket, állítólag itt 
is apácák által működtetett mosoda működött, amit megesett lányanyák rabszolgamunkájával 
tartottak fönn. Érdekes, hogy azon a környéken még nem jártam eddig, a Milk Market háta 
mögött van, és egy nagy, zöld kupola uralja. Kérdeztem, hogy mi az, és erre Elaine utalt egy 
korábbi beszélgetésünkre,  a Magdolna-nővérek című filmről. Állítólag ott is egy ilyen 
mosoda és "anyaotthon" működött.   

https://port.hu/adatlap/film/tv/a-magdolna-noverek-the-magdalene-sisters/movie-54137  

 



A hatalmas, börtönszerű épületbe nem lehet belátni, mivel legalább négyméteres kőfal veszi 
körül, de valóban elrettentő. 

- Katasztrófaturistáskodás Ophelia után: (2017.október hatodikás hurrikán söpört végig 
Írországon) 

Egész kellemes volt az idő, a szelet inkább langyosnak éreztem, és nem volt erősebb, mint 
egy közepes velencei-tavi vihar. De a város úgy nézett ki, ahogy az atomcsapás utáni 
városokat elképzeljük. Az utcák üresek, autók is alig, néhány kutyasétáltató és hozzám 
hasonló katasztrófaturista. 

 

Egy kidőlt fa az állomás előtt. 

 

Buszállomás buszok nélkül 



  

Bevásárlóutca bezárt boltokkal, emberek nélkül. Mondjuk Limerick nem egy esti város, nincs 
nagy éjszakai élet, de a délutánok, négy és hat óra között kimondottan forgalmasak. Kivéve 
ma. 

  

Figyelmeztető tábla a buszmegállóban 

 

Kiírás a bevásárlóközponton. 



 

A leglátványosabb változás: a megemelkedett folyó. Valószínűleg a tenger felől fújó viharos 
szél miatt a folyó nem képes a vizet rendeltetésszerűen szállítani, hanem kvázi visszafelé 
folyik. Gondolom, a tengerparti helyek nem úszták meg ennyivel. 

Szerencsére kaptam értesítést, hogy holnap kinyit a Focus Ireland irodája Az iskolák továbbra 
is zárva tartanak. 

Másnap munka után a csodálatos időjárást élveztem, a többi városlakóval egyetemben, akik 
csapatostul csodálták a tiszta időt és lelkesen fotózták a naplementét. Szerintem itt kuriózum 
egy ennyire hibátlan naplemente. És jöjjenek a képek! 



 

Az ír Jumurdzsák? Nem találtam semmilyen föliratot a szobron 

 

Shannon újra a helyén, befér a medrébe és a híd alá 



 

Kikötő is van ám, pont az utcánk végében, de csak egy nagy kerítés látszik belőle - most 
bekukucskáltam, arra ment le a nap 

 

A jó öreg Shannon és a giccses naplemente - hattyúval! 

 

 
 
 
 
 
 



 

4.Focus Ireland 

 

09.28-án, kora reggel, kilenc előtt valamivel indultam a Focus Ireland központjába, a 
Catherine Place-re. Már tegnap megnéztem az útvonalat, de így is sikerült eltévednem. Kilenc 
után pár perccel így is odaértem.  

Sajnos a honlapon kívül nem sok anyagot kaptam tanulmányozásra, azok is inkább a 
szolgáltatás használóit célozták rövid, felhívó jellegű szövegekkel, így a beszámoló főleg az 
élményekre, tapasztalatokra fókuszál, kevésbé a tényszerű leírásra. 

Kedves fiatal hölgy fogadott, aki Kate-hez vezetett - őt bízta meg Triona, hogy első nap 
gondjaiba vegyen. Nagyon gyorsan nagyon sok információhoz jutottam, rengeteg 
meglátogatni valóm lesz. Gyorsan tisztáztuk a hasonlóságokat a magyar helyzethez. 
Írországban a válság után hasonló folyamatok mentek végbe, mint nálunk. Hiába indult be a 
gazdaság, az építkezések csak lassan kezdődnek, így szabályos krízishelyzet alakult ki a 
lakáspiacon. Elszálltak a bérleti díjak, a segély nem fedezi egy nagyon olcsó lakás bérét sem. 
Sokféle megoldást kínálnak: van lehetőség támogatott lakhatásra hostelben, bed&breakfast 
szállón, szállodában. Az állam itt is keresi az olcsóbb megoldásokat, így pl. családokat az 
önálló lakás helyett "family hub"-ban (egyelőre nem tudom, ez mi lehet) helyezi el. Annyit 
vettem ki, hogy ez egy közösségi szállás, önálló hálószobákkal, de az egyéb helyiségek 
közösek. Ez mindenképpen az önállósodás ellen hat. Beszélt ifjúsági programról is. Itt olyan 
fiatalokról gondoskodik egy-egy személyes szociális munkás, akiknek nem volt lehetőségük 
megtapasztalni az önálló lakhatást, mivel állami gondozottak voltak, vagy egyéb okból nincs 
tapasztalatuk ebben a témában. Minimum heti egy találkozás történik, ilyenkor mentális és 
gyakorlati segítséget is nyújtanak a felhasználónak. Kate még véletlenül sem beszélt 
kliensekről, CSAK fogyasztókként (consumers) említette őket. Említésre került egy börtön-
program is, melyet szintén módomban lesz meglátogatni. 

- Első "igazi" munkanap. Varázslatos kezdet: mentem a megbeszélés szerint tíz órára az 
irodába, de az a felirat fogadott, hogy zárva vannak. Eléggé meglepődtem, de szerencsére egy 
segítőkész ügyfél rögtön megjelent. Ott lakik az iroda fölött található apartmanok 
valamelyikében, így nagyon jártas mindenben. Be is mutatkozott, és tudatta velem, hogy 
Danika  key-workere. Készségesen fölajánlotta, hogy fölhívja nekem Danikát, de én Kate-tel 
beszéltem meg a tíz órát, így nem láttam értelmét, hogy Danikát zavarjuk. Erre elmagyarázta, 
hogy hétfőn és szerdán a pályaudvarnál lévő irodában dolgoznak a szociális munkások, 
úgyhogy jobb lesz, ha odamegyek. A hölgy, Martina, nyugodtan lehetett volna a mi ügyfelünk 
is a jobban szituáltak közül. Kicsit leépült, láthatóan alkoholproblémákkal küzd, de köszöni, 
elvan. 

Végül megláttak a kollégák bentről, és beengedtek. Megtudtam, hogy hétfőn és pénteken 
nincs recepciós, így zárva tartják az irodát, csak előre egyeztetett időpontra érkeznek 
ügyfelek. Nagyon kedves volt mindenki, Kate ugyan nem volt bent, de Danika (lány) Sarah és 
még egy kolléganő készségesen elkezdett bevezetni a szervezet tevékenységébe. Kaptam 
gépet, azon böngészhettem a Focus Ireland honlapját, és egy összefoglalót a limericki 
tevékenységekről papíron. Az irodáról: barátságos utca, a belváros peremén. A bejáratot 
kódos kapu őrzi, egy belső és egy külső, mindkettő zárva. Tágas fogadótér, elől 



ülőgarnitúrával, gyerekjátékokkal. Balra szintén tágas tárgyaló nyílik, nagy asztallal és vagy 
nyolc székkel. Ebből nyílik a vezető (?), Kate irodája, aki egy kis ablakon keresztül be is lát 
ide, még ha éppen nem is ül bent egy tárgyaláson. A bejárattal szemben van a recepciós pult, 
mellette ipari kamerákon figyelhető a bejárat és az apartmanház lépcsőháza. A fogadótér 
hátsó részén kis kerek asztal, itt kávéznak a kollégák 11-kor. Innen nyílik a dolgozók 
konyhája. Az irodák az alagsorban (pincében) vannak, de még ott is van ablak. Óriási térben, 
legalább 30nm, kb. hét munkaasztal. Mindenkinek van saját asztala, géppel. Egy sarokban 
hatalmas iratszekrény, aktákkal. 

Miket tudtam meg? Kb. 8000 hajléktalant tartanak számon Írországban, ami a 8 milliós 
népességhez viszonyítva sokkal jobb arány, mint a mienk, azonban itt kétségbeejtőnek élik 
meg az emberek. Havonta 80 család veszti el a lakhatását. Valóban nap mint nap jelennek 
meg cikkek a témában, és gyakoriak a figyelemfelhívó akciók is. Október 13-án szervezik a 
Shine a Light eseményt, melynek során cégvezetők, stábok, de akár szociális munkások is egy 
éjszakát kint töltenek, és adományokat gyűjtenek a hajléktalanok megsegítésére. A Focus 
Ireland tevékenysége igen kiterjedt, részletesen ki fogom fejteni egy későbbi posztban. Itt is 
komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az albérleti piacot valahogy beszabályozzák, mivel 
a hajléktalanokat gyakran olcsó albérletekben, hostelekben, B&B szállásokon helyezik el. Az 
állam által adott maximális támogatás heti 180 euró körül van, ami havonta 720 eurót jelent. 
Fiataloknak ennél kevesebb jár. Ezt az állam kiegészíti a megyei bérleti díjakhoz igazított 
minimális összeggel. Mivel Limerick a szegényebb régiók közé tartozik, itt 250 euró körül 
van ez az összeg havonta egy személyre. Ezzel együtt is szinte lehetetlen piaci lakást bérelni, 
vagy akkor nem marad élelmiszerre.  

Ma Martinán kívül Martinnal találkoztam - micsoda véletlen egybeesés! Fiatal srác, a Focus 
Ireland állami gondoskodásból kikerülő fiatalok részére működtetett programjában vesz részt. 
A lakhatását a Henry utcai egységben oldották meg, és megállapodást kötöttek vele egyéb 
szolgáltatások igénybevételére is, pl.: önálló lakhatásra fölkészítés, pénzbeosztás, tanulás, 
munkábaállás. A fiú egy darabig jól teljesített, de aztán súlyosbodtak mindig is fennálló 
drogproblémái. Pillanatnyilag ki akar költözni a Henry utcából, mert egy zűrös társaság 
költözött a szomszédba. Tanulni kezdett, és részmunkaidőben dolgozik. Focista képzésen vesz 
részt! A key worker továbbra is tartani fogja vele a kapcsolatot. Az ülés maga egyébként úgy 
zajlott, hogy jelen volt az ügyfél, a Henry utcából egy munkatárs, az itteni key worker, a 
szakmai vezető (?) és én. Teljesen formálisan végigvették a megállapodás pontjait, 
megnézték, mi teljesült, meghallgatták a fiú terveit, majd aláírták az új megállapodást. Ezek 
után valószínűleg volt egy kevésbé formális rész is, de az már csak a key worker és az ügyfél 
jelenlétében. Háromhavonta kerül sor ilyen formálisabb megbeszélésekre, amúgy heti-kétheti 
a találkozások rendszeressége. 

A mai nap szakmai része, újfent csak adatok nélkül: 

Két ügyféltalálkozást is módomban állt megtapasztalni. Az egyik egy fiatalember volt, Adam, 
aki egy felmérés-szerű első interjúra érkezett. A key-workere szerette volna bejuttatni egy 
Focus Ireland-féle lakhatásba. A key-worker csak bekísérte a fiút, aztán elment, csak Adam, a 
Focusos kolléga (sajnos nem tudom a nevét, nagyon ír, igyekszem megérteni a közeljövőben) 
és én. A fiú 21 éves, anyja új élettársával nem jön ki. Otthon van két kistesója, őket nagyon 
szereti. Egy ideig a nagymama gondoskodott róla, de ő sem bírja nézni, hogy a fiú egész nap 
semmit tesz. A mostohaapa próbált lehetőséget biztosítani a fiúnak, hogy önálló albérletbe 
mehessen, ezt alapszinten meg is finanszírozta, de ezek a kísérletek nem jártak sikerrel, mert 
ilyenkor Adam alkohol-és drogproblémái súlyosbodtak. Gyerekkora óta kezelik 



magatartászavar miatt (gondolom, valami ADHD-féleség lehet), gyógyszert is szed rá. Az 
interjú alatt végig nagyon kedves és együttműködő volt, őszintén válaszolgatott, bennem egy 
12 éves kamasz benyomását keltette. Nem értelmi képességei miatt, azokat kiválónak 
mondanám, inkább zavara tette kölykössé. 

A beszélgetés elején a kolléganő röviden ismertette az interjú célját, és hogy Adamnak milyen 
jogai vannak. A kérdéseket lényegében egy kérdőívről olvasta föl, bár ettől nem volt 
kihallgatás jellege, de nekem valahogy furcsa volt. A válaszokat gondosan le is írta, addig a 
fiú csak nézett maga elé. Én biztos nem tudtam volna nelki nemet mondani, de a kolléganő 
szerint nagyon szoros együttműködésre lenne szükség az esetében, és nekik csak heti egy 
találkozóra van kapacitásuk, úgyhogy valószínűleg el fogják utasítani. Igyekeznek más 
megoldást, esetleg mentális támogatást ajánlani részére. 

Nem sokat ültem tétlenül, hamarosan elindultunk ugyanennek a kolléganőnek egy ügyfeléhez. 
Autóval mentünk, bár a lakás bőven a városon belül volt, de így mégis gyorsabb volt. Egy 19 
éves lányt és 16 hónapos kislányát látogattuk meg. Egy apartmanház-szerűségben laknak, 
ahol a szervezet több lakást tart fönn. A hát maga nincs a legjobb állapotban, a lépcsőház 
koszos - nem a lakók takarítják, hanem egy cég, aki nem végzi rendesen a munkáját. A lakást 
azonban szerintem bármelyikünk elfogadná. Rendezett, alapdolgokkal ellátott két szoba plusz 
nappalis lakás, a nappaliban amerikai konyhával, mosógéppel. Gondolom, a kislány miatt 
kaptak két hálót. A gyerekszobában a babaágyon kívül is volt egy ágy, a hálóban szintén, a 
nappaliban pedig ülőgarnitúra állt. A lány látszólag rendben van, gondozza a kislányt. Hamar 
elköszöntünk, már kint kérdezgettem egy kicsit a kolléganőt az ügyfélről. A lány sokáig az 
utcán élt, nem tudjuk, miért. A gyermek apjával megromlott a viszonya, így egyedül maradt. 
Anyjához nem mehetett, bár ő nagyon támogatja - az a terv, hogy a lány hamarosan 
visszamegy az iskolába, és addig a nagymama fog vigyázni a kislányra. A lakásért heti 32 
eurót fizet, plusz minimális rezsiköltséget, ezt az alapellátásból (heti 180 euró, amit azért kap, 
mert gyermekét egyedül neveli) könnyen ki tudja fizetni. A karbantartásról, javításokról a 
Focus Ireland gondoskodik.  Elvben másfél évig maradhatnak, de mivel jó eséllyel nem 
nagyon tudnak neki mit ajánlani majd, lehet, hogy tovább marad. Senkit nem tesznek utcára. 

 

Voltam ezenkívül a cég másik irodájában, a pályaudvar közelében is, de ott nem sokan 
tartózkodtak. Az ott levő kolléganő viszont nagy beleéléssel mesélte, hogy korán jött 
munkába, és meglátott az utcán egy fiatal srácot, aki összehúzva magát aludt. Megkérdezte, 
hogy jól van-e, a fiú mondta, hogy berúgott előző este, és nem tudott hazamenni. A kolléganő 
komolyan aggódott érte, ajánlott neki ruhát, segítséget, de a fiú csak pihenni akart. 



Elmondták, hogy nagyon ritka az ilyen eset errefelé. Szomorúan kellett elmesélnem, hogy 
nálunk az ilyen jelenetek teljesen megszokottak. 

A megbeszélésen találkoztam Patriciával, aki a diákoknak szóló látogatásokat szervezi, amibe 
engem is be fognak csatornázni. Megígérték, hogy sűrűsödni fog a programom. 

Harmadik nap a tárgyalóban éppen egy "PIE"-nak nevezett szupervízió-szerűség folyt, amin a 
szervezet többi telephelyéről is részt vettek. Így a megbeszéléseket át kellett csoportosítani. 
Én úgy értettem, hogy Deirdre későbbre tette az övét, hogy Danika időpontja is beférjen, 
hiszen így csak fönt, a máskor étkezésre használt térben maradt lehetőség a találkozókra. Így 
amikor láttam, hogy érkezik az ügyfél, megörültem, hogy lesz azért ma is egy beszélgetés, 
amin részt vehetek. De nem így történt. Először is kiderült, hogy a megbeszélés lent lesz, az 
irodában, és addig mi, az éppen facér szociális munkások ültünk fönt az étkezőben. És nem 
Deirdre ügyfele érkezett, mert ő közben lemondta, hanem Danikáé. Végül ez a fura helyzet 
tette lehetővé, hogy igazi beszélgetésbe elegyedhessünk, hiszen senki nem tudott dolgozni, és 
ebédelni sem kellett. Meghallgathattam, ahogy Sarah beszámol az egyik ügyfelével történt 
találkozásról. Sophie, akiről már sokat hallottam az elmúlt napokban, az egyik 
apartmanházban lakik, és sehogy sem tud együtt élni a szabályokkal. Lebukott, mert 
vendégeket fogadott a lakásában - erre azt mondta, jobb lesz neki egy másik házban, ahol 
nincs kamera. (Egyébként van lehetőség vendégek fogadására, de csak nappal, este tíz után 
nem maradhat vendég.) Hasonló válasza volt minden ellene felhozott panaszra - nehéz volt 
fogást találni rajta. Sarah meglehetősen felhúzta magát, de aztán egy közös nevetés 
kíséretében megállapítottuk, hogy az ügyfelek mindenhol egyformák. 

Deirdré-t egy ügyfele fölhívta, hogy azonnal segítsen neki lakhatást találni, mert nincs hova 
mennie. Eddig barátoknál volt, de onnan is el kellett jönnie. Szabályosan zsarolta, hogy ha 
nem segít, az utcán kell aludnia. Ez is ismerős volt a saját tapasztalatomból. Természetesen 
Deirdre tudta, hogy valahol csak aludt, hát majd ma is fog - ráadásul az ő megállapodásuk 
nem vészhelyzetre szólt, hanem arra, hogy megfelelő körülmények esetén a fiú kap lakhatást 
az egyik apartmanházban. Jó volt végigkövetni ezt a beszélgetést így, hogy csak az egyik felét 
hallottam. Egy furcsaság kiderül - miben vagyunk jobbak mi otthon. A fiú kérte, szinte 
követelte, hogy Deirdre oldja meg, hogy valahol kimoshassa a ruháit. Mivel az apartmanok 
mindegyike föl van szerelve mosógéppel, erre nem nagyon volt válasz. Azt egyik kolléga sem 
tudta, hogy a nappali melegedőben vajon van-e mosási lehetőség. 

Még egy érdekes beszélgetésem volt az egyik recepciós kolléganővel. Elmondta, hogy a 
Focus Ireland tulajdonképpen egy örömteli hajléktalan-ellátó. Itt már azok az ügyfelek 
jelennek meg, akik valamennyire képesek együttműködni, és képesek a támogatást használni. 
Én is ezt éreztem eddig: tulajdonképpen milyen könnyű ezekkel az értelmes, reményteli 
fiatalokkal foglalkozni, akiknek még jó esélyük van egy teljes életre. Ráadásul a nyújtható 
segítség nem kicsi - minőségi lakhatás plusz személyre szabott szolgáltatások. Nyilván ez a 
dolgok leegyszerűsítése, a későbbiek árnyalni fogják a képet. 

Beszélgettünk még arról, hogy milyen lehetőségeket szerveznek nekem. Elvben egyetemisták 
csoportjához fogok tartozni, akikkel majd végiglátogathatom a város és a környék 
intézményeit. Lehet, hogy Tipperarybe is eljutok! 

Negyedik nap a kivételes időben reménykedve mentem az irodába, hátha valami kinti 
foglalatosság vagy legalább valamilyen külső helyszín meglátogatása lesz a program. Nos, 
csalódnom kellett, egészen délután "half three"-ig (esküszöm, így mondják a fél hármat) 



várnom kellett, hogy legyen valami történés. Szokás szerint a 12-es ügyfél lemondta a 
találkozót, ahova hivatalos lettem volna, mivel egy tárgyaláson kellett megjelennie, 
szerencsére csak tanúként. 

Délelőtt azon elmélkedtem, hogy mennyire hasonló az itteni munkamorál-intenzitás a 
mienkéhez. A csütörtök már magán hordoz péntekes jegyeket - hétvége tervezgetése, 
kellemese ebédszünet, stb. Az ebédszünet mindig szigorúan egy egész óra, de most valahogy 
olyan bőséges egy óra lesz belőle, és egy kicsit extrább a menü is. Néhányan a szokásos sarki 
Spar helyett egy izgalmasabb helyre megyünk, ahol halloumi menü is kapható, sok más 
finomsággal együtt. Én a halloumi menüt próbáltam, isteni volt, ráadásul nem tudtam 
ellenállni egy csodálatosan kinéző és valószínűleg nagyon egészséges csokis-mogyorós 
sütinek. Úgyhogy tényleg eléggé hétvégies-kényeztetős volt a délelőtt. Többször bevonódtam 
nevetgélős-szakmai-magánéleti csevegésbe. Az egyszem fiú kollégától kaptam néhány 
fölmérő kérdőívet, olyan leendő ügyfelekét, akiket jövő héten fogunk megkeresni. Érdekesek 
voltak a dokumentumok. Többnyire önkitöltős módszerrel számoltak be a jelentkezők 
lakhatásuk  eddigi történetéről, és hogy miért szorulnak a Focus Ireland támogatására. 
Tartozik a fölméréshez még egy adatlap, amit a közvetítő kolléga készít, és próbálja 
megjósolni benne, hogy képes lesz-e a jelentkező megfelelni az önálló lakhatás 
követelményeinek, vagy ha nem, mekkora és milyen támogatásra lesz szüksége. Többnyire 
húsz év körüli fiúk-lányok a jelentkezők, a lányok többnyire babával. A legkirívóbb az az eset 
volt, ahol a lány a párhetes kisbabájával kénytelen volt megosztani a szobáját a középiskolás 
húgával. Ezt talán magyar szemmel nézve sem ideális, és megérdemelne egy közös 
gondolkodást, hogy milyen megoldások lehetségesek - hajléktalannak azonban biztos nem 
neveznénk a lányt. Nyilván ez csak egy viszonyítási alap, nem állítom, hogy az írek túl 
igényesek, vagy hogy jó, hogy nálunk akár két család is ellakik egy szobában, csak annyit 
jelzek, hogy kb. milyen színvonalon van a hajléktalan-ellátás itt. 

„At half three”, azaz fél háromkor (nem tudom megemészteni, hogy minek tölt az ember 
hosszú órákat-napokat nyelvtani szabályok bemagolásával, amik aztán a gyakorlatban 
értelmüket vesztik) jelenésünk volt a Sallyportnál lévő irodában. Ide újból autóval mentünk, 
amúgy kb. tíz perces séta lett volna, de ennek a kolléganőnek is fizetik a benzinét, úgyhogy 
autóztunk. Útközben jókat beszélgettünk, utazásról, pénzről. Nos, az ő fizetése, lévén, hogy 
fiatal, és csak nemrég dolgozik a Focus Irelandnél, 33.000 euró/év. Hm. Ebből tényleg lehet 
utazgatni, és még autót is venni, még ha drágák is a lakások vagy a bérletek. Egy Guinness a 
sarkon 4,60. Maga a megbeszélés elég furán zajlott. Több fiókból voltak jelen kollégák 
Limerickből és a környékről. Egy sorozat részeként gyűltek össze, hogy megbeszéljék, milyen 
ingatlanokat vegyen meg a cég bővítés céljából. Szó nem esett pénzről, csupán arról folyt a 
diskurzus, hogy lenne igény egyszobás apartmanokra is, de van egy család, amelyik nyolc 
vagy kilenc gyerekkel keres lakhatást, az ő számukra is fontos lenne megoldást találni. Szóval 
néhány munkatárs feladata, hogy megszerezhető ingatlanokat keressenek, és azokat a 
menedzsment majd megpróbálja megszerezni. Lehetőleg üres, vagy a tulajdonos által használt 
ingatlant keresnek, mert ha bérlő van benne, elhúzódhat az átadás. Maga a megbeszélés 
Triona, azaz Catriona vezetésével folyt. Ő lenne az Erasmus program vezetője, de én ma 
láttam először, és elvben keddig nem is fogom újra. Talán készült valami jegyzőkönyv, de 
nagyon furcsa volt, hogy egy ilyen teljesen konkrét témában jegyzetelés vagy valamilyen 
közös felület használata nélkül zajlik az eszmecsere. Én mindenképpen használtam volna 
legalább egy flipchartot, vagy kivetítőt, nem fontoskodásképpen, csak hogy mindnyájan 
tudjuk, miről is van szó. Elaine (remélem, jól írom a nevét), a legközelebbi kolléganőm velem 
együtt kissé értetlenkedve jött ki, pedig feladatot is vállalt. 



A megbeszélésen találkoztam Patriciával, aki a diákoknak szóló látogatásokat szervezi, amibe 
engem is be fognak csatornázni. Megígérték, hogy sűrűsödni fog a programom. 

Visszamentünk a "bázisra", a Catherine Place-re. Még egy kicsit beszélgettünk, aztán 
elindultam délutáni "portyámra". 

Új hét - új iroda. Ma a Parnell Place-en kezdtem, a pályaudvar mellett.  

 

Autópark a Parnell place-i iroda udvarán - mind a kollégáké 

Már ismertem néhány kollégát onnan, így nagyon kedvesen fogadtak. Sokkal szűkebb hely, 
mint az előző, de olyan, mintha nagyon népszerű lenne a kollégák körében. Egyre többen és 
többen bukkantak föl, volt, aki csak beköszönt, néhányan maradtak, ügyet intéztek, 
beszélgettek. Négy munkaállomás van egy pici helységben, de esélytelen volt helyhez jutni. 
Szerencsére kaptam feladatot, így nem kellett ácsorognom. Érkezésem után nem sokkal végre 
Triona (a neve a Cathrionáből jön, ami egy közkedvelt ír név, ha jól érzékelem), az itteni 
menedzser is fogadott. Gyorsan végigvettük, hogy kb. milyen programokat tervez nekem.  

Beköltözés Focus Ireland-módra 

Az egyik "program" hamarosan el is kezdődött, az egyik kolléga éppen beköltöztette az 
ügyfelét. Kyra ment érte a cég saját furgonjával. Stephanie egy kb. harminc kilós fiatal lány. 
Érdekes volt, hogy a kocsiból először súlyzók kerültek elé, igen nagy mennyiségben, majd 
egy kis dobogó, ha jól értettem, step aerobikhoz való. Ezen kívül virágok és rengeteg 
műanyag zsák, gondolom ruhákkal, egyebekkel.  Hárman költöztettük az összes cuccal a 
harmadikra, legalább három forduló volt. Ez a lakás is lenyűgöző a mi viszonyainkhoz képest. 
Konyha plusz nappali, hálószoba, fürdő káddal. Legalább 30nm. Mindennel felszerelve, 
vadiúj matrac, ágynemű, még evőeszközkészlet is jár a lakáshoz. A bérleti díj 32 euro/hét. A 
teljes díj 75 lenne, de Stephanie csak munkanélküli ellátással rendelkezik, így az 
önkormányzat kiegészíti az összeget. Tehát a heti kb. 180 euróból mindössze 32-t kell 
fizetnie. Nem sikerült megtudnom, hogy Stephanie miért lett hajléktalan, de mostani 
állapotában leginkább gyógyszerfüggőnek nézett ki. Van egy 13 éves lánya is, de nem sikerült 
megtudnom, hogy hol, ide egyedül költözött. 

Boldogan nézett szét új birodalmában, és nagyon komolyan tervezte a jövőt. Mint megtudtam, 
valamilyen szociális képzésre jár, így hamarosan másik ellátást fog kapni - gondolom, ennél 
magasabbat. Kyra hamarosan elvonult egy kolléganővel sportolni, így nem tudtam meg többet 



Stephanie-ról, viszont egy másik kolléga, egy fiatalember (sajnos a nevekkel továbbra is 
hadilábon állok) beavatott az ügymenetbe. Minden a Limerick Homeless Action Teamnél 
kezdődik. Ezt a szervezetet az önkormányzat tartja fönn. Bárki jelentkezhet ide önállóan vagy 
valamelyik segítő szervezeten keresztül. A beérkező kérelmeket megvizsgálják, és a Focus 
Ireland munkatársa fölveszi vele a kapcsolatot. Egy alapos interjú után javaslatot tesznek, 
hogy az illető vajon képes lesz-e megfelelni az önálló lakhatás követelményeinek kisebb-
nagyobb támogatással. Ha a döntés pozitív, a team dönt arról, hogy milyen sürgős a helyzete, 
és várólistára kerül. A várakozás ideje változó - volt januári és augusztusi jelentkező is rajta.  
Itt is probléma, hogy mi történjen a várakozóval a várakozás ideje alatt, nehogy negatív 
irányba forduljon az élete. Különböző szolgáltatásokat próbálnak ajánlani nekik, vagy csak 
egy kávézás keretében tartják a kapcsolatot. 

A beköltözéskor főleg a bérlettel kapcsolatos papírok kitöltése történik, a "fejlesztési terv" 
csak később készül el. Természetesen a cél a teljesen önálló lakhatás, azaz önálló lakásbérlet 
piaci bérbeadónál, de ha ez nem sikerül, az ügyfél nyugodtan maradhat. A Parnell Place-en 
rövidtávú lakhatást szolgáló apartmanok vannak, elvben hat hónap áll a lakó rendelkezésére, 
hogy továbblépjen, de senkit nem raknak ki, ha nincs hova mennie. Így eléggé bedugulnak a 
lakások itt is. 

Ebédszünetben hazaszaladtam a maradék Túró Rudikért - itt nagyobb sikerük volt, mint a 
Catherine Place-en. Délután egy új képzés első alkalmára voltam hivatalos. "Mindfullness" 
indult a Focus ügyfeleinek. Elgondolkodtam, hogy nálunk mekkora sikere lenne egy ilyen 
kezdeményezésnek - hát nehezen tudom elképzelni a Külső Mesteres ügyfeleket, amint 
csendben meditálnak, de lehet, hogy meg kellene próbálni. Háromra hét ügyfél érkezett a 
terembe, amit erre a célra bérelt a Focus. Egy külsős oktató vezette a foglalkozást. Láthatóan 
mindenki tudta, mire érkezett, többen már vettek is részt hasonló alkalmakon. Többségük 
józanodó alkoholista vagy egyéb szenvedélybeteg, de egy komolynak tűnő pszichiátriai beteg 
is volt köztük. Két Focusos kolléga és én is csoporttagként vettünk részt az ülésen. Kellemes 
meditációs gyakorlatokkal lazítottunk, érdekes élményekről számoltak be a résztvevők. Volt, 
aki kilépett a testéből, és ezt jó élményként élte meg. Mások kellemesen ellazultak. Én el is 
aludtam egy pillanatra, de ezen nem lepődtem meg, máskor is előfordult már velem ilyesmi 

 

Dolgozók reggelije 

Fura érzésekkel érkeztem reggel a Catherine Place-re. Egyrészt szinte nosztalgiám támadt az 
elmúlt hétre visszagondolván, másrészt féltem attól, hogy idegenként ülők majd egy szervezet 
havi nagyteamjén. A nosztalgia megvolt, a Catherine Place reggel kilenckor csöndes volt, 
csak egyetlen kolléganő érkezett meg időre. Egy újonnan bevezetett esemény, a dolgozók 
reggelije első alkalmán volt módom részt venni. Elég lassan gyülekeztünk, de valóban 
mindenki komótosan elővette a reggelijét, megkutyulta a kásáját (többnyire valamilyen 
zabpelyhet hoztak, nyers gyümölcsöt vágtak bele, kis langyos vízzel, tejjel fölengedték, és azt 
eszegették). Van kultúrája Írországban a reggelinek szerencsére. Természetesen közben 
csevegés is folyt. Két nagyobb társaság tudott a két asztal körül kialakulni, nálunk főleg 
szakmai dolgokról volt szó, bár nem mindig tudtam követni, hogy miről. A másik asztalhoz 
idővel megérkezett Triona, ott hamar emelkedett hangulat alakult ki. Megtudtam, hogy ez a 
havi egyszeri közös reggeli egy új programnak, a dolgozói elégedettségi programnak a része. 
Bár itt körülbelül 30 ember dolgozik három különböző helyszínen, kevés az alkalom a 
közvetlen kommunikációra. 



Fél tizenegykor a terv szerint megkezdődött a team, avagy meeting. Addigra a regionális 
vezető is megérkezett. Először csokorba gyűjtötték a témákat, aztán mindenki referált a 
projektjéről. Természetesen az első a karácsony volt - itt is hagyománya van az ügyfelek 
számára szervezett karácsonynak, úgy tűnt ezzel nincs sok tennivaló, mindenki tudta a dolgát. 
Az ügyfelek közül az egyedülállók és a gyerekek ajándékot is fognak kapni. A dolgozók 
karácsonyát is elkezdték szervezni, ehhez a cég fejenként 10 euróval járul hozzá, így 
mindenki részt tud rajta venni.  Ha jól értettem, ezen kívül lesz valamiféle állófogadás is, 
amin csak az vesz részt, aki akar. 

Következő téma az egészségügyi és biztonsági felelős beszámolója következett - nem 
mondott semmit, de jó tudni, hogy ilyen is van. A Youth Housing programról elhangzott, 
hogy hány új beköltöző volt, majd elmesélték, hogy újabb ingatlanokat fognak vásárolni. A 
börtönös program felelőse elmesélte, hogy van egy ügyfele, aki annyit ült, hogy valószínűleg 
hamarosan visszakerül most is. Hamarosan indul börtönben lévő nők számára egy csoport. 

A legizgalmasabb a management beszámolója volt. Harminc új család elhelyezésére 
szerződtek le az önkormányzattal, az a terv, hogy karácsonyra be is tudnak költözni. 
Rendelkezésre áll az ingatlan. Különálló lakrészeket fognak kapni, 0így jobban képesek 
lesznek fölkészülni az önálló lakhatásra, mint a "family hub"- szerű létesítményben, ahol 
közösek a mellékhelyiségek. Ezek a családok pillanatnyilag B&B-szerű elhelyezésben 
vannak. Három új embert fognak fölvenni, két  esetmenedzsert és egy gyermekgondozót. 15-
15 család lesz egy-egy esetmenedzserre bízva, de lesz key-workerük is. Jelenleg 70 család van 
"emergency" elhelyezésben, az ő helyzetük sokat javulhat az új projektnek köszönhetően. A 
Genio programot is fejlesztik - erről még nem sokat tudok, - ez szintén három új kolléga 
felvételét jelenti. A PETE, a képzésekre felkészítő program is bővül, 106.000 eurót fognak 
kapni rá évente. Ezek után a lelkesítő fejlemények után a manager összefoglalta, hogy igen jó 
a szervezet megítélése, ennek köszönhetőek az egyre újabb bővítések, és azt is 
kihangsúlyozta, hogy mindez az itt dolgozók munkájának köszönhető. Láthatóan mindenki 
lelkes volt, kisebb petárda-durrogtatással ünnepeltek. A meeting végeztével megkérdeztem a 
kollégákat, hogy tényleg ilyen felhőtlen-e az örömük, nincs-e bennük félelem, hogy 
megnőnek a feladataik. Egyöntetűen azt válaszolták, hogy örülnek az újdonságoknak, és 
tudják, hogy a management odafigyel rájuk, és nem tesz senkire többet, mint amennyit elbír. 

 

Reggeli (fent) 

Meeting (lent) 



 

 

Így félidőben megint egy kis időjárás. Bár rövidülnek a nappalok, és érezhetően hűvösebb az 
idő, nem győzök hálálkodni, nem is tudom, kinek, az időjárásért. Mondjuk vannak tippjeim: 
lehet, hogy még mindig hat a három héttel ezelőtti kérésem a csíksomlyói Madonnához, akitől 
szép időt kértem, de az is lehet, hogy az orbitális sirályürülék, amivel Galway lepett meg, 
mindjárt érkezésemkor, ezt a szerencsét hozta. A lényeg, hogy itt sosem kell megijedni az 
aktuális időtől, pillanatról pillanatra változik. Ma reggel például teljesen borús volt - ennek 
még egy kicsit örültem is, mivel legszívesebben a  

"gardening" című PETE programra mentem volna, de pont ütközött a Trionával esedékes 
megbeszéléssel. Gondoltam, ilyen vacak időben nem is baj, ha nem tudok kertészkedni 
menni. Végül azonban minden a lehető legjobban alakult. Bár Trionával csak kicsit később 
tudtuk elkezdeni a megbeszélést, hamarabb fejeztük be, így csatlakozhattam a kertészkedni 
indulók csapatához. Nem volt túl nagy a csapat, mivel az ügyfelek megfutamodtak az időjárás 
miatt. Így Keiran (kolléga), Patricia (hallgató), Jeffrey (ügyfél) és én vágtunk neki a 
munkának. A cég furgonjával mentünk. A farm kb. 15 percnyire van a várostól, egy John 
nevű úré, aki felajánlotta ezt a lehetőséget a Focusnak. Már útközben kiderült, hogy kis híján 
John, a farm tulajdonosa lett a hostom a limericki négy hétre, mivel airB&B is szerepel a 
szolgáltatásai között. Na ezen a farmon tényleg minden van. John angolt tanít gyerekeknek, 
akik nála laknak a tanfolyam alatt, és munkával fizetnek a lakhatásért, kosztért, oktatásért. 
Ezen kívül fölhúzott egy hatalmas csarnokot, ahol lehetőség van nagyobb összejövetelek 
megtartására, és ott is lehet aludni. Van szauna és medence is. A farm terményeit (zöldség, 
gyümölcs, méz, cider) értékesítik. Látszik, hogy John egy igazi megszállott, minden ötletét 
megvalósítja. Ehhez képest évi öt hónapot, novembertől márciusig Thaiföldön töltenek a 
feleségével. Ott pihenik ki a farm fáradalmait. Munka nem sok akadt már a farmon, azonban 
John mindannyiunkat megvendégelt kávéval-teával. Aztán egy kiadós séta az akkor már 
ténylegesen szikrázó napsütésben, és vissza a bázisra. Jerryről annyit tudtam meg, hogy 
pszichiátriai beteg, hosszú évekig intézményben élt, és most csekély támogatással önállóan 
lakik a Focus apartmanjainak egyikében. 



       

  

 



Mikor visszatértünk, már vártak a kollégák a következő programponttal: egy pszichiátriai 
otthonba mentünk, ahonnan éppen egy lakót készültek átköltöztetni egy olyan lakhatásba, 
ahol kis támogatás mellett önállóan élhet. A két kolléganő, akikhez csatlakozhattam, a  

Genio programban dolgozik - holnapra ígértek anyagot erről. (Sajnos nem találtak semmit.) A 
lényege, hogy hasonlóan a magyarországi tervekhez, itt is felszámolták a zárt pszichiátriai 
intézményeket, és megpróbálták önállóbb lakhatásban elhelyezni ezeket az embereket - már 
akinek nem volt hova mennie. Ez azonban kórház-szerű intézményeket eredményezett, ahol 
nem folyt szociális munka a lakókkal, inkább az egészségügyi ellátásukra, a 
gyógyszerelésükre fókuszáltak. Kellemes körülmények között, többnyire egyágyas 
lakrészekben élhettek, de motiváció híján nemigen éltek a lehetőségeikkel, és többnyire a tévé 
előtt, benyugtatózva töltötték a napjaikat. Megtudtam, hogy be kell zárni a szobaajtókat, 
különben egész nap ki se jönnének. Ilyen intézményben élt mostanáig John (nem a farmer), és 
most hosszas felkészítő munka után lehetővé vált, hogy kiköltözzön. Először csak 
beköszöntünk az előbbi intézménybe, a kolléganők találkoztak az ottani kollégákkal, 
megbeszélték a folyamatban lévő ügyeket, aztán tisztázták a délutáni teendőket. John itteni 
apartmanja sem hagyott sok kívánnivalót maga után, rendezett, kellemes, világos szoba, saját 
mellékhelyiség, de nem volt lehetősége, hogy önállóan vigye az ügyeit. A szokásos egyórás 
ebédszünet után visszamentünk Johnért, aki összepakolva várt minket. Több menetben 
hordtuk le a cuccait, kb. hat zsák ruhát, családi képeket, három hatalmas plüssállatot, egy 
puha szőnyeget és egyebeket. Az elektromos pianínója egyelőre maradt, majd helyet kell neki 
találni. Ekkor konstatáltam, hogy bizony itt is diplomások végzik a kulimunkát, nem beszélve 
arról, hogy követelmény, hogy mindenki képes legyen elvezetni a kis furgont. Az új hely 
tényleg nagyságrendekkel kellemesebb. Egy kis ház, az egészségügyi minisztérium (?) 
tulajdonában, három lakóegység van benne. Mindent önállóan intéznek, bevásárolnak, főznek, 
mosnak magukra. John ezentúl önállóan intézi majd a gyógyszereit. Havonta elmegy a 
pszichiáteréhez, fölíratja azokat, és hetente kiváltja a patikában. Annyi segítséget még 
fölajánlottak neki, hogy az eddigi gyógyszerésze helyett, aki a város másik végén volt, 
keresnek neki egyet a közelben. Megnézhettem a gyógyszereit is - fantasztikus, hogy milyen 
apróságok mekkora különbséget jelenthetnek egy ember életminőségében! John egy 
lefóliázott dobozban kapja a gyógyszereit, ami egy kicsit egy ádventi naptárhoz hasonlít. Egy 
hétre ki van adagolva neki minden, "gyárilag", nincs szüksége plusz segítségre ahhoz, hogy ki 
tudja osztani a gyógyszereit. Az itteni támogatás annyiból áll, hogy naponta egyszer, estefelé 
megérkezik a ház segítője, és ellenőrzi, hogy minden rendben van-e. Esetleg besegít a 
vacsorába. A Focus Ireland munkatársai főleg a felkészítésében vettek részt - John volt 
főzőtanfolyamon, kapott önálló életvitel-képzést, és adaptációs napokon volt lehetősége 
kipróbálni, hogy mennyire illeszkedik a ház életébe. Fizetnivalója a bérleti díj, ez itt csak 25 
euró hetente, és valamennyivel be kell szállni a közös élelmiszer-vásárlásokba. Egy kis időre 
otthagytuk Johnt, hogy megkezdhesse a kipakolást, közben elmentünk egy kulcsért, amit a 
régi pszichiátriai kórház mellett vehettünk át. Tényleg hatalmas a különbség a lehangolóan 
szürke, végtelen épülettömb (John már nem innen költözött ki) és John jelenlegi lakhelye 
között. A kollégák azt mesélték, hogy az utolsó beteg két éve távozott onnan, és azóta sem 
használják az épületet - talán a rossz emlékek miatt, és nem azért, mert befektetőre várnak. 
Mikor visszatértünk, John egy vicces nyaklánccal ékesítve örömtáncot lejtett a ház előtt. 



  

Régi                                                                     Új 

Új 

 

 

Ezután szinte rohannom kellett, mert elígérkeztem egy  

kórus-kurzusra, szintén a Focus Ireland szervezésében. Egy metodista templom közösségi 
helyiségében volt a próba. Kezdetben csak három ügyfél jelent meg, egyiküket már ismertem 
a Mindfulness képzésről. Ott volt még Keiran,  Niam, egy profinak tűnő énekesnő és a vezető, 
egy jópofa srác gitárral. Bemelegítéssel kezdtünk, kis nyújtás, beéneklés - látszott az 
ügyfeleken, hogy élvezik. Aztán nekivágtunk az első dalnak. (A srác elküldte a nótát, hogy ne 
felejtsem el, mellékelném, de sajnos nem tudom lementeni.) Szépen összejött a végére. A 
második kevésbé volt sikeres, de utoljára a Hallelujah-t, a Leonard Cohen-félét vettük elő, na, 
az már igen jól szólt, főleg hogy még érkeztek páran.  Végül is sikerült levonnom két 
tanulságot. Az egyik, hogy egy-két ügyfélnek is érdemes csoportot szervezni, a másik, amit 
előre tudtam, hogy a közös éneklés felszabadító élmény. Semmibe nem kerül, és hihetetlen 
élményt ad. Ha semmi mást, ezt biztos hazaviszem meghonosítandó gyakorlatnak. Ha csak 
ketten jönnek, úgy is jó. 



Ehhez kapcsolódott az esti kultúrprogram. Nem meglepő, hogy külföldiként én tudtam a St. 
Mary katedrálisban tartott kóruskoncertről, az itteniek meg nem. A napközben is lenyűgöző 
katedrális esti fényekben is szép volt. 

 

 

A koncert nagy részében amatőr kórusok énekeltek - ez a része rímelt a délelőtti 
programomra. Egy fogyatékosokból álló kórus is fellépett. Már el is képzeltem, ahogy egy-két 
év múlva a hajléktalanok kórusa is kiáll majd a templomban. Aztán újra eszembe jutott, ami 
már délelőtt is: milyen jó, hogy én még tanulhattam iskolai keretek közt énekelni, járhattam 
énekkarra, és alapfokon a kottát is értem, ha nem is tudom rendesen elolvasni. Mekkora 
élmény volt, amikor a lányom iskolája szervezésében énekelhettem a diákok karácsonyi 
hangversenyén a templomban a többi szülővel és a gyerekekkel. Milyen kár ezért a kultúráért! 
Büszke lettem arra, hogy Kodály országából érkeztem, és ezt el is mondtam a délelőtti 
kóruson. Ott még a vezetők sem nagyon ismerték a kottát, szolmizálásról meg talán nem is 
hallottak. (Igaz, azt is megértettem, hogy miért olyan nehéz nekünk, pentaton skálán 
nevelkedett magyaroknak a legegyszerűbb, ebből kilógó dallamot megértenünk.) A zene 
felemelő dolog - hallgatni is, de csinálni még jobb! 

 

A legtávolabb fekvő iroda, Sallyport, (ez egy városrész neve is, itt helyezkedik el az iroda), 
nem kikötőt jelent, hanem egy erődítmény valamilyen speciális kapuját, amennyire 
megértettem), legalább 15 perc séta a lakásomtól. Már egyáltalán nincsenek új arcok, 
mindenki ismer. Egy gyors ismertetést kaptam az egyik kolléganőtől, hogy mely projektek 
kerültek ebbe az új irodába, amelyen szinte még meg sem száradt a festék. Azonkívül, hogy 
az iroda fölött itt is vannak lakások, amelyeket a Focus ad bérbe, az irodára a bővítések miatt 
volt szükség, kell a hely az új kollégáknak. Ez a kolléganő a  

TSS (Tenancy Susteinment Service) nevű projektben dolgozik - ez lényegében egy mediátor 
szerepet betöltő tevékenység, a bérbeadók és a bérlők között közvetít. Természetesen itt is 
hajléktalanná vált emberekről van szó, akik amúgy nehezen jutnának bérleti lehetőséghez 
különböző problémák, pl. droghasználat, erőszakos cselekmények, stb. miatt. A TSS 
tevékenysége mindkét félnek hasznos, mert a bérbeadó örül, hogy egy szervezet áll a  bérlő 
mögött, a bérlő meg valószínűleg nem jutna lakhatáshoz másképp.  Vannak, akik kapják a 
HAP-ot, (az önkormányzati támogatást) a bérlethez, de nem mindenki. Ez a fajta közvetítés 
nem alkalmas olyan egyéneknek vagy családoknak, akiknek intenzív támogatásra van 
szükségük - itt tulajdonképpen a bérleti időszak első négy-hat hónapjában nyújtanak 
szolgáltatást a felmerülő problémák tisztázásához. Jellemzően egyedülállók vannak a 
programban, de néhány családdal is dolgoznak. Ők többnyire valamilyen Bed&Breakfast-



szerű helyen laktak előzőleg. Nagyon nehéz számokat szerezni a kollégáktól, és brosúrákkal 
sem nagyon tudnak szolgálni, de kb. 150 ilyen bérlettel dolgoznak most. Nagyon tetszett, 
hogy ő is kitért arra, hogy milyen fontos, hogy mennyi támogatást adnak az ügyfeleknek. Meg 
is jegyeztem, hogy van egy csomó dolog, amit itt tapasztaltam, és szívesen hazavinném, de 
anyagi okok miatt kizárt, hogy megvalósuljon, az azonban bizonyos, hogy itt sokkal 
tudatosabban választják meg a szakemberek azt a minimális támogatás-mennyiséget, ami még 
tényleg az ügyfél segítségére szolgál, és nem teszi őket függővé hosszútávon. Ez a nagyon 
helyes kolléganő elmesélte, hogy azért itt sem megy ez mindenkinek olyan jól, és 
szerencsésnek nevezte magát, hogy ő képes megőrizni a szakmai lelkesedését, mégpedig 
annak köszönhetően, hogy egy farmon él, ahol minden nap feltöltődhet. Csacsikat tartanak az 
édesanyjával - ez egy nemzeti fajtamentő program, a csacsikedvelők náluk tarthatják az 
állataikat, vagy ha vesznek egyet, ők gondját viselik. Még terápiás csacsigoltatást is végeznek, 
erre speciálisan kiképzett szamarakon. Nagyon jól érzi magát a bőrében, most még papírt is 
szerez, mezőgazdász főiskolára jár. Gyerek hálistennek nincs, mondja - érdekes, ezt mástól is 
hallottam, több harmincas kolléganő válaszolta, hogy hálisten, nincs gyereke, és ez így jó. A 
katolikus Írországban. 

11-től kezdődött a szokásos team. Nagyon hasonlatosan működött az otthonihoz: mindenki 
behozhatta az aktuális problémás ügyfeleit. Az első nagyobb téma az volt, hogy az ügyfelek 
megtudták, hogy nyílik egy új családi HUB, és elkezdtek lobbizni, hogy ki kerülhet majd 
oda. Jórészt a Castlecourt nevű, meglévő helyről költöznek majd át, viszont nem lesz 
lehetőség mindenki számára az új helyen, úgyhogy néhányan meg azon aggódnak, hogy 
maradhatnak-e azok, akik nem mehetnek az új helyre. Triona mindenkit megnyugtatott, hogy 
igen, és megígérte, hogy minden érdekelttel beszélni fognak. Ezután hosszas ötletelés 
következett az új hely elnevezéséről, hatalmas kacajokkal kísérve, amit persze nem mindig 
értettem, hiszen olyan dolgokra vonatkoztak, amit én nem is érthetek. Most amúgy is kb. itt 
tart a szövegértésem; gyakorlatilag mindent megértek, ha nincsenek benne nevek, vagy 
rövidítések, és ha nem engedik el magukat a kollégák teljesen. Voltak utalások arra, hogy 
legyen benne Triona neve, olyasmik is elhangzottak, amik nekem ilyen vicces nagyzolás-
félének tűntek, végül, ha jól értettem, Tearmon lesz a neve, ami egy régi ír szó, „életerő”-t 
jelent. Az esetek közül az érdekesebb ügyek egyike egy kerekesszékes bérlő volt, frissen 
műtötték, akadálymentes helyre lenne szüksége, de lehet, hogy egyelőre nem lesz teljesen 
önálló, így más elhelyezést kell neki keresni. Volt még szó egy "traveller" lányról is, neki 
senki nem akar lakást kiadni. Újra szóba került Keira egyik ügyfele - már hallottam róla 
régebben is, egyhónapos rehabilitációra jelentkezett, de most kiderült, hogy közben meg fog 
érkezni az ellátása, amit csak ő vehet föl, és nem tud érte menni, ha nem engedik ki a 
rehabról. Édesanyja, aki fölvehetné, pont el fog utazni. Hamar leesett mindenkinek, hogy az 
ügyfél csak játszmázik, így akar kibújni a saját elhatározása alól. 

Kellemes ebédszünet után irány a Keiran által szervezett művészetterápia. Egy fura 
technikával gipszbábut készítettünk - egy váz-szerűségre kellett gipszes textilt tekerni, 
hasonlóan a törött kéz begipszeléséhez. Szinte az összes résztvevővel találkoztam már, 
élvezetes volt velük együtt alkotni. A munka hevében elfelejtettem képeket készíteni. 
 

- Utolsó napom Sallyportban. Korán érkezem, még senki nincs bent, leghamarabb Keiran ér 
be. Gyorsan letámadom, hátha van valami elfoglaltsága számomra. Délutánra ígér egy 
megbeszélést, amin részt vehetek. Addig megnézünk három promo videót a Focus Ireland-ről. 
Profion elkészített és összevágott anyagok, egy kis színes egy elégedett ügyfélről, egy kvázi 
reklámfilm a Shine a Light Night-ról - arról, hogy a cégek adományai milyen segítséget 



jelentettek az alapítványnak, és végül egy kis összeállítás, melyben a vezetők magyarázzák az 
alapítvány céljait, néhány ügyfél illusztrálja a kapott segítséget. Kiderül, hogy ha az anyagok 
egy jó része helyben is készül, Dublinban egy profi csapat vágja, szerkeszti azokat. Ezek az 
anyagok még nincsenek fönt a honlapon, de bőven találhatóak hasonlók régebbről. 

A délutáni megbeszélésen az a hölgy volt jelen, aki a háztartástant és az önbizalom építést 
tartja. Keirannal röviden átfutották az eddigi eredményeket, ügyfelenkét megnézték, ki mit ért 
el, és elkezdték tervezni a folytatást. Megtudtam, hogy elég nagy az átfedés a két csoport 
tagsága között - így igazán komplex segítséget kapnak az önálló életvezetéshez. Lehetőségem 
nyílt a "tanmenet" átfutására is; sok olyasmit leírnak benne, amit mi említésre se méltatnánk, 
pedig valószínűleg tényleg érdemes egészen alapdolgokat is átvenni a saját háztarást sosem 
vezetőkkel. Szerepel például a gyerektáplálás, a takarékos bevásárlás, a takarékosság 
általában a háztartásban, az alapvető táplálkozási tudnivalók. Minden leckéhez tartozik egy 
egyszerű recept is. 

- Mivel csütörtökön semmilyen útmutatást nem kaptam arra nézvést,. hogy mit csináljak 
hétfőn, rutinosan fölkerestem a Catherine Place-i irodát. Nagyon megörültek nekem, és 
mindjárt kaptam is egy lehetőséget, hogy csatlakozhatok egy megbeszéléshez, de sajnos az 
ügyfél nem jött el. Délután mentem a Mindfulness órára, ma legalább kétszer annyian 
voltunk, mint múltkor. A legtöbben profi relaxálók, volt, akinek a drogról való leszokásban 
segített ez a módszer. Sajnos az óra közepén valami szörnyű robajjal ment el mellettünk az 
utcán, és ez többünk ellazulását teljesen tönkretette. 
 

5.Egyéb szervezetek 

A kilencedik napon: Fél háromra jött értem két másik kolléganő (végre megértettem, hogy 
egyikük új a Focusnál, másikuk pedig gyakorlaton lévő hallgató, hogy az irodánkkal szemben 
lévő St.  Vincent de Paul nevű szervezet nappali melegedőbe (Drop in) látogassunk. Ez 
végre egy ismerősen hangzó dolog volt, és úgy is nézett ki. Egy pici térben néhány asztal állt, 
egy pult, ami mögött egy asszony készítette a pirítóst és a teát. Kb. 10-12 férfi és nő üldögélt 
az asztalok körül, újságot olvastak, beszélgettek. Egy munkatárs bemutatta nekünk az 
intézmény fönti részét is. Ott egy parányi iroda, két WC, két zuhanyzó és egy öltöző volt, 
sajnos képet nem készíthettem. A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a napi forgalom 70 
körüli. Másfél főállású munkatárs van, a munka zömét önkéntesek végzik, pl. ők mosnak az 
ügyfelekre. Ruhaadományt is osztanak, és jelentős élelmiszer készleteik vannak. Ezek egy 
részét EU-s pénzből szerzik be, ha jól értettem, az RSZTOP-hez hasonló forrásból, de vannak 
élelmiszer adományozóik is, pl. a Lidl és a KFC. Kissé fönnakadtak a kollégák, mikor az 
ottani dolgozó megemlítette, hogy az EU-s élelmiszert Corkból kell elhozni, ami jelentős 
többletköltséggel jár. 



 

  

 

Délután egy "hostel"-t kerestünk föl. Ez is a Saint Vincent and Paulhoz tartozik, mint a 
nappali melegedő. 47 fő 18 év feletti férfi számára biztosítanak lakhatás, egyágyas szobákban. 
Két-két szobára jut egy fürdő. Konyha nincs, minden étkezést a hostel biztosít. Reggelizni 
kétszer lehet, egyszer korán, egyszer később, fél egykor van ebéd, ötkor vacsora, nyolckor 
pótvacsora, és tíz körül még lehet teázni vagy kávézni. A vezetőhelyettes legkomolyabb 
problémaként a "dependency" kialakulását nevezte meg - ez nem is csodálható ilyen ellátás 
mellett. A lakók heti 90 eurót fizetnek mindezért - ez soknak tűnhet, de itt mindenki megkapja 
a heti 188 eurós ellátást, amiből nem gond ezt kifizetni. "Dry" hostelnek mondják magukat, de 
ez csupán annyit jelent, hogy nem lehet alkoholt vagy drogot bevinni. Természetesen nem 
tudják száz százalékosan ezt megvalósítani. Belépéskor inkább azt nézik, hogy nincs-e a lakó 
ön-vagy közveszélyes állapotban, kissé ittasan bemehet. Próbálkoztak mindenféle 
elfoglaltságokat (képzést, főzőtanfolyamot, stb.) szervezni, de nagyon nehéz mozgósítani a 
lakókat, még akkor is nehezen indulnak el, ha valaki kézen fogja és elkíséri őket. Igyekeznek 
azért önállóságra szoktatni őket, pl. nem telefonálnak helyettük. Napközben két szociális 
munkás, egy adminisztrátor, a csoportvezető és a konyhai dolgozók vannak ott, éjszaka 
csupán két szociális munkás látja el a szolgálatot. Elvben a férőhelyek közül csak 15 
hosszútávú, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy többnyire 2-3 évet töltenek itt a lakók. Aki 
ki tud menni, az is többnyire a családjához megy vissza. A vezetőnő dicsérte a házat - 
Dublinban sokkal rosszabb körülmények között, akár hatágyas szobákban zsúfolódnak össze a 
hajléktalanok, és jellemzően inkább éjjeli menedékhely-szerű ellátást kapnak. Képeket sajnos 
nem készíthettem. 

 

Egyik reggel mindjárt a Limerick Homeless Action Teamnél (HAT) kezdtem. Mivel itt 
egész máshogy működnek a dolgok, nem tudom megmondani, hogy ki tartja fönn ezt a 
szervezetet. A lényeg, hogy az irodák egészen más elv szerint működnek, mint otthon. Nem 
egy szervezet székel egy irodában, hanem valahogy úgy kell elképzelni, hogy hálószerűen 
kapcsolódnak egymáshoz a szervezetek. Itt például egy irodában dolgozik együtt a Focus 
Ireland munkatársa, a mentálhigiénés munkatárs, az önkormányzat munkatársa és még ki 
tudja, mennyi egyéb szervezet alkalmazottja. Ez a hely az egész folyamat kiindulópontja, itt 
kell jelentkeznie annak, aki szeretne bekerülni valamilyen hajléktalan ellátásba. Be is lehet 
kopogtatni, irodai nyitvatartási időben, de más csatornán keresztül is ide jutnak a 



jelentkezések. Kicsit olyan,mint a BMSZKI FET-je, csak a város összes ellátójához innen 
irányítják a jelentkezőket. Egy a szokásosnál i s gyorsabb beszédű hölgy fogadott, 
hihetetlenül készséges volt, pedig folyamatosan csöngött a telefon, vagy éppen valakit be 
kellett engedni. Gyorsan fölvázolta a cég működését, és hogy kik dolgoznak itt. Az első 
megállapodást Mick köti, ő az önkormányzat alkalmazottja. Hamarosan érkezett is az első 
ügyfél, egy szépséges ugandai hölgy. 49 éves, de sokkal fiatalabbnak néztem. Hét éve él 
Írországban, eddig hostelekben lakott, de öt hónapja beköltözött egy albérletbe. Itt lakott 
mostanáig, ahol a főbérlő megkapta a HAP támogatást. Ez az az összeg, amit az 
önkormányzat ad abban az esetben, ha a piaci bérletben lakó nem képes kifizetni a bérleti 
díjat. Ezt a támogatást csak abban az esetben lehet megkapni, ha rendes szerződést kötnek a 
bérlővel, legalább két évre. A hölgy azt hitte, védi a szerződés, de kiderült, hogy nem. A 
főbérlő egyszerűen fölbontotta a szerződést öt hónap múlva, arra hivatkozva, hogy túl sok a 
gond a bérlővel. A gondok ott kezdődtek, hogy a főbérlő nem engedte meg a derékfájós 
hölgynek, hogy a saját matracát használja az ágyában. Ennél is nagyobb probléma, hogy 
lyukak vannak a mennyezeten és a falon, és a hideg beálltával ez egyre kellemetlenebb. A 
hölgy nagyon udvarias levélben kérte a főbérlőt, hivatkozva a jogaira, hogy oldja meg a 
problémákat, a főbérlő egy ugyancsak udvarias válaszlevélben válaszolt, hogy már 
megoldotta. Az újabb körben a hölgy a HAP-hoz fordult, de ők nem tehettek semmit, a 
főbérlő viszont arra hivatkozva, hogy túl sok a gond az asszonnyal, fölmondta a szerződést. 
Az asszony egyetemre jár, így alacsony a jövedelme, nem tud másik albérletbe menni. 
Tényleg szívszorító volt hallgatni őt - látszólag teljesen egyedül él itt, gyerekei, családja 
Ugandában. Mindannyian azt feltételeztük, hogy a családját támogatja otthon. Mick azonban 
nem igazán tudott semmit ajánlani neki, mivel az éjjeli menedékhelyen biztosan olyan 
környezetbe kerülne, ahol nem tudna tanulni. Bár ott is csak egy vagy kétágyas szobák 
vannak, a közönség nem olyan, hogy nyugodt körülmények lennének. Ráadásul reggel ki kell 
menni, és csak este tud visszamenni. Ha lenne is szabad hely az egyetlen női szállón, 
valószínűleg ott is drogosok vagy alkoholisták, pszichiátriai betegek között lenne. Azt 
ajánlotta, hogy keressen másik albérletet, és akkor újratárgyalják, kaphat-e HAP-ot. 

Kávészünetre invitáltak a hölgy távoztával. Itt is komótosan kávéztak, néhányan reggeliztek, 
engem is meghívtak. Egész jól bevonódtam a társalgásba. Érdekes közjáték volt, mikor az 
egyik kolléga elkezdte bizonygatni, hogy Budapesten létezik egy földalatti gyerekmaffia (A 
New York-iról már én is láttam filmet, ahhoz hasonló), és egy film is készült erről. Először 
elszégyelltem magam, hogy ennyire járatlan vagyok a hazai dolgokban, aztán kiderült, hogy 
Bukarestben van a dolog - mondjuk akkor is meglepő, hogy nem tudtam róla. Mindenesetre 
fölvilágosítottam a kollégát, hogy szerencséje van, hogy nem vagyok sértődős, mert Bukarest 
összekeverése Budapesttel az egyik legdurvább sértés, amivel a magyarokat ki lehet hozni a 
sodrukból. 

Hamarosan egy újabb lehetőségem nyílt részt venni egy megállapodáson. Egy pár érkezett, a 
férfi huszonéves, a nő jó harmincas. A nő a hetedik hónapban lehetett. A férfinak már van egy 
négyéves gyermeke, de nem ő neveli. Egyelőre nem tudnak összeköltözni. A nő az anyjával 
és a húgával lakik, akik folyton szekálják. A férfi helyzetét nem sikerült megértenem, ő pont 
azt a nagyon ír akcentust használta, amit sajnos alig értek. Nekik sem tudott megoldást 
ajánlani Mick - hasonló a helyzet, mint otthon. Amíg a baba bent van, csak két külön 
felnőttnek számítanak, így csak hostelben tudnának helyet kapni, külön-külön. Ha meglesz a 
baba, talán tudnak segíteni. 

Jelenleg ötven család lakik a family HUB-ban, eddig hatvan volt, de tíz ki tudott költözni, 
mivel új ingatlanokat vett az önkormányzat. A várólistán kb. 15 család van. 17 fős a saját 



hostelük, a McGarry House, ami a fapad itt, 20 fős. Folyamatosan tele vannak. 5 euró egy 
éjszaka, ezt előre be kell fizetni. Minden nap újra jelentkezni kell a fapadra, vagy legalább 
betelefonálni. Ha valakinek 5 euró sem áll rendelkezésére, annak azt szokták tanácsolni, hogy 
nézzen be a szállóra 11 óra után, mert mindig van valaki, aki lefoglalja a helyét, de nem megy 
be. 

 - Lunch break alatt elszaladtam a Catherine Place-re, hogy egyeztessek egy időpontot 
péntekre, szupervízióra. Nem tudom, mi lesz ez, de valamiért kiosztották Danika-nak, hogy 
beszéljen velem. Utána az Arthur's Quay-re mentem, ahol a Mental Health Week keretében 
egy workshopot ajánlottak a figyelmembe. Mivel a helyet már jól ismertem, hiszen ott van a 
Tesco is, ahol általában vásárolok, magabiztosan indultam. Kiderült, hogy az épület nem csak 
egy bevásárlóközpont, hanem irodák is vannak. Itt működik a Jigsaw projekt. 12 és 25 év 
közötti fiataloknak nyújtanak mentálhigiénés szolgáltatásokat. Mivel ez egy új szolgáltatás 
Limerickben, meg akarták ismertetni magukat. Érdekes volt a közönség. Egy nagyon erős 
akcentussal beszélő, érzéseim szerint közép-európai asszony volt ott egy félvér kisfiúval, egy 
szociológia szakos hallgatólány, egy Botswanából származó, itt tanuló egyetemista lány, meg 
én. Szerintem nem mi lettünk volna a célközönség, de a délután 14.15-ös kezdés valószínűleg 
csak nekünk felelt meg. Szépen részletesen ismertették a programot, amelynek lényege, hogy 
bárki betérhet hozzájuk a célcsoportjukból, és megpróbálnak segíteni, általában hat alkalmas 
pszichoterápiával. Jelmondatuk, hogy nincs kis probléma - azaz bármivel lehet hozzájuk 
fordulni. Sürgős esetekben ugyan nem ők a megfelelők, de megkeresik a megfelelő helyet 
akkor is. Szépséges, barátságosan berendezett helyiségekben fogadják a serdülőket-fiatalokat. 
90%-ban az egészségügyi kormányzat finanszírozza őket, de alapítványként egyéb helyekről 
is kapnak pénzt, amit kutatásokra tudnak fordítani. 

- Reggel a szokásos punnyadás, de 11-re már mentünk is Deirdre-rel egy esetkonferenciára. 
Ez egy újabb irodában volt, az úgynevezett “Misuse Team” igazán elegáns központjában. 
Ooghna, akinek még mindig nem tudom a pontos pozícióját, Rebecca, akivel már találkoztam, 
az ottani hölgy, talán Kate volt a neve, Deirdre és én jelentünk meg, bár Ooghna kicsit késett. 
Egy fiatal droghasználó fiúról volt szó, akinek bíróság elé kell állnia lopás miatt. Deirdre 
szerint ha tiszta, a világ legkedvesebb embere, de sajnos nem akar terápiában részt venni, és 
elég gyakran használ heroint. Láthatólag mindent megtenne érte mindenki (ha jól értettem, 
Rebecca a key-workere), de mivel egyáltalán nem motivált, nem tartják érdemesnek a Focus 
Ireland szolgáltatására, nem kaphat önálló lakhatást. Mivel a bírósági tárgyalása a 
közeljövőben esedékes, utána, az ítélet ismeretében újra összeül a konferencia. 

(Igazából ma értettem meg, hogy mennyire nem érthetik az itteniek, hogy én mennyire nem 
értem az itteni rendszert. Hiába kérdezném végig százszor, mivel teljesen más az itteni 
gondolkodásmód, csak a gyakorlatban fogom felfogni, hogy valójában az ő fogalmaik mit is 
jelentenek. Egyszerűen más rendszerben dolgoznak, egy olyan sokszereplős professzionális 
csapat áll egy-egy ügyfél mögött, aminek a működése csak ezeknek a szereplőknek-
funkcióknak pontos megértése után lehetséges.) 

- A ma reggel igen hűvös volt, elkelt a télikabát. Irány a Sallyport-i iroda. Békés beszélgetés 
fél tízig, utána Niamh-mal indulás a Community Detoxba, akármi legyen is az. Még 
összeszedtük Patriciát, aztán gyakorlatilag visszarohantunk ugyanazon az úton, ahol reggel 



végigmentem, mivel kiderült, a Mc Garry House, ahol a Community Detox van, pont az én 

utcámban található.  

Ez maga a hostel, amit remélhetőleg még meglátogatok a hátralevő pár nap valamelyikén 
(sajnos nem sikerült megszervezni a látogatást). Itt kapott két irodát a Közösségi Detox. Az 
egész intézmény a Novas Alapítványhoz tartozik, amely a város másik nagy hajléktalanellátó 
szociális alapítványa. (Egy ötvenezres, nagyjából Kecskemét méretű városról van szó, amely 
a külvárosaival együtt 100.000 fős.) Tehát eddig van a St. Vincent and Paul,  a Novas, a 
Focus Ireland, és még a Simon Community is. Persze jó lenne ehhez pontos számokat is 
tudni, hányan is vannak fedél nélkül a városban, de ez nem könnyű - egyrészt mint tudjuk, a 
"hajléktalan", mint fogalom, nem egyértelmű, másrészt itt még árnyaltabb a kép, valószínűleg 
otthoni mértékkel mérve egyetlen hajléktalant sem találnánk itt. 

A kis kitérő után vissza a mai programhoz. A Community Detox 2012 óta működik 
Limerickben. Bár nem vagyok jártas detox témában, de még nem hallottam ehhez hasonló 
szervezetről otthon. A Novas munkatársai dolgoznak itt részmunkaidőben, két szociális 
munkás és egy projektvezető. A probléma, amire választ próbál nyújtani a szervezet, nem az, 
amit gondoltam volna. Vannak ugyan heroin használók is az ügyfeleik között, de nem ez a 
jellemző. Egy nagyon sajátos drog-helyzet állt elő Limerickben, szignifikánsan megnőtt a 
különböző nyugtatókkal kapcsolatos függőségek esetszáma. Így tulajdonképpen ez a detox a 
gyógyszerfüggőké. Jellemző ügyfélkörük 25-35 éves, nem törvényszerűen hajléktalan, inkább 
még rendelkezik valamilyen háttérrel, sokszor ez a háttér jelenti a fő motivációt a 
leszokáshoz. Nem tudnak motiválatlan ügyfelekkel foglalkozni, fontos, hogy lehetőleg maga 
az ügyfél keresse meg őket, nincsenek is jó tapasztalataik a "küldött" ügyfelekkel 
kapcsolatosan. Az egyik jellemző ügyfélút, hogy egy fiatal, aki rajta volt a szeren, jobban 
lesz, és ezt ismerősei észreveszik rajta, és megkérdezik, hogy sikerült. A jobban lesz sokszor 
azt jelenti, hogy a napi 10-15 adagról lemennek napi négyre. Ez már élhető életminőséget 
jelent, kitisztul a szemük, feléled a bőrük. Gyakran valamilyen trauma áll az esetek 
hátterében. Most hallottam először a Limerickben a kétezres évek elején dúló, mostanra 
nagyjából lefutott bandaháborúról. Két ellenséges klán elkezdte irtani egymást, kb. 16 
gyilkosság történt, de az állandó lövöldözés sok érintett családtag vagy egyéb véletlen 
résztvevő életét megkeserítette, az akkori gyerekekben, fiatalokban mély nyomokat hagyva. 
De valamiért amúgy is ez volt a divat- az egykori füvezők is a gyógyszerekre tértek át, hiszen 
nem lehet valami, amit az orvos ír föl, káros. 



Módszerük igen egyszerű: egy kb. hathónapos terápiát alkalmaznak, melynek fontos része egy 
drognapló vezetése. A segítők ennek feldolgozásában támogatják az igénybevevőket, és 
különböző szociális terápiákba vonják be őket. Általában elég a hat hónap, de nem zárkóznak 
el az utánkövetéstől sem, és az első két évben rendelkezésre állnak. 

- Ma sűrű volt a program. Reggel irány Sallyport. Hamar el is indultunk a Novas (Limerick 
elsőszámú lakhatási programokat nyújtó szervezete) irodájába Niamh-mal és Patriciával. Ott 
már ismerős arcok fogadtak minket, két lány azok közül itt is megjelent, akik a Community 
Detox-os látogatáson is ott voltak. Úgy látszik, a hallgatók így járnak körbe a városban. 
Nehéz lenne megsaccolni, hány szocmunkás és hallgató van ebben a nem túl nagy városban, 
de biztos vagyok benne, hogy több, mint Kecskeméten.  

A Novas Housing First programjáról hallgattunk meg egy előadást. Az itteni hölgy is nagyon 
elkötelezett volt, őszintén, a nehézségeket sem rejtegetve mesélt a programról. Megtudtuk, 
hogy egy olyan ügyfél kedvéért indították el, aki 19 évesen, rendkívül rossz állapotban került 
a rendszerbe. Gyerekkori abúzusok után drogfüggőként, súlyos magatartási problémákkal és 
lassan kialakuló paranoiával igyekeztek számára megfelelő elhelyezést találni. Volt már 
önálló lakhatásban, intézményben, mindenhonnan kiesett. Ekkor jártak a kollégák Dublinban, 
és ott találkozhattak az új módszerrel. Gondolták, adnak még egy esélyt, és kipróbálják a 
fiatalemberrel. Kapott egy önálló apartmant, ahol nagyfokú támogatás mellett képessé vált 
önálló életre. A támogatás eleinte azt jelentette, hogy szociális munkás naponta kétszer jelent 
meg a helyszínen és segítette a fiatalembert. Fél évig volt szükség ilyen intenzitású 
támogatásra. Eleinte az önkormányzat egyáltalán nem finanszírozta ezt a tevékenységet, de 
aztán jöttek az eredmények, a fiatalember megmaradt a lakásban, így megszületett a 
szerződés. Három évig volt az ügyfelük, aztán más szervezethez pártolt, de azóta is önállóan 
lakik. A program jelenleg 20 fő számára nyújt lakhatást és szolgáltatást. A szolgáltatás 
lényege az önálló életvitelt elősegítő tevékenység, és a mediálás az ügyfelek, a bérbeadó és a 
lakókörnyezet között. Nagyon nehéz kiadó lakásokat találni ezeknek az embereknek, hiszen 
gyakran bűnöző múlttal, súlyos pszichiátriai kórképekkel és egyéb problémákkal kerülnek a 
programba. Vannak sikertörténetek is, ahol olyan jószándékú bérbeadót sikerült találni, aki 
hajlandó akár többedszer is Housing First programban levő embernek lakást kiadni. Fontos 
érteni, hogy anyagi problémákkal ritkán kell foglalkozniuk, hiszen az ügyfelek általában 
rendelkeznek megfelelő jövedelemmel és támogatással az önkormányzattól. Gyakori 
probléma inkább az, hogy valahogyan be kell illeszkedni a társadalomnak abba a szegletébe, 
ahol laknak. De ez is egyfajta siker; bár előfordul, hogy hajnalban kell intézkedni, mert egy 
ügyfél randalírozik, de ez inkább azt jelenti, hogy a szocmunkás telefonon igyekszik 
megnyugtatni a szomszédot, és biztosítja arról, hogy másnap mindent megtesz azért, hogy az 
eset ne ismétlődjön meg. Ez általában eléri a célját: a szomszéd megnyugszik, az ügyfél pedig 
előbb-utóbb megérti a rendet és elfogadja. 

Mit is jelent tehát a Housing First itteni változata? A lényeg annyi, hogy nem valahonnan 
kiindulva kell az ügyfélnek mindenféle elvárásnak megfelelve eljutni oda, hogy lakhatást 
kaphasson, hanem minden feltétel nélkül lakást kap, és próbálják ott meg is tartani. Igen 
komoly erőfeszítések árán! Az itt hallottak kapcsán kezdtem Niamh-mal beszélgetni arról, 
hogy mit jelent az itteni szocmunkások számára az, hogy az ügyfél "rendben van". Gyorsan 
megértettem, hogy nem azt, amit nekünk. Valami nagyon alap-jóllétet kell elképzelni, 
minimális kritériumokkal. Nincs benne olyan, hogy pl. reggel fölkel, vagy dolgozik, vagy 
megfelelő kapcsolatrendszere van. Ennek kapcsán gondolkodtam el azon, hogy hogy is 
vagyunk mi ezzel. Aztán rájöttem, hogy nálunk tényleg a munka a minden. Azon kívül, hogy 
alapvető jövedelemforrás, a társadalmi kapcsolatoknak is szinte kizárólagos terepe a 



munkahely. Itt azonban számos egyéb lehetőség van arra, hogy az ember eltöltse az idejét, és 
ne rekesztődjön ki a társadalomból akkor sem, ha nem dolgozik. Olyan egészen kisléptékű 
képzések léteznek például, ahol a lényeg valójában a hasznos időtöltés, nem pedig a tanulás. 
De vannak egyéb közösségi programok is: éneklés, Mindfulness és ezer egyéb dolog. Szóval 
lehet, hogy ez a másik fontos tanulsága az itteni időmnek. Az elsővel kiegészülve (hogy 
igyekezni kell a lehető legkevesebb támogatással segíteni az embereket, és csakis olyan célok 
felé, amit ők maguk tűztek ki) egész jó kis szemlélet-csomagot viszek haza. 

 

Az utolsó nap jól indult - kedvesen fogadtak a Parnell Place-en, mindenki tudta, hogy Dani-
val megyek a börtönbe. És igen, az is izgalmas és tanulságos volt. Az irodában Alice, az egyik 
olyan kolléganő, akivel eddig egy szőt sem váltottam, mesélt kicsit a karrierjéről. Régebb óta 
van a Focusnál, sokáig key worker volt, most projektasszisztens, ha jól értettem, Triona 
titkárnője. Nagyon kedves, készséges hölgy. Elmesélte egy esetét, aki húsz év után került ki 
intézményből önálló lakhatásba. Soha nem volt saját kulcsa azelőtt! Alice nagyon izgult érte, 
különösen akkor, mikor a kamerán látta, hogy az ügyfele úgy próbálja a kulccsal kinyitni az 
ajtaját, hogy közben nem veszi le a kulcsot a tartóról, amivel a nadrágjához volt rögzítve. 
Nagyon drukkolt neki, de nem segített - fontosabb volt, hogy az ügyfél fejlődjön. Ez is egy 
alaptörténet marad számomra. Az, hogy az ügyfél életében nem volt szupermarketben, csak a 
sarki boltot ismerte, vagy hogy semmit sem tudott főzni, megoldható volt. És szép lassan 
betanult az önálló életvitelbe, azóta is egyedül lakik, és élvezi. Nem vágyik intézmény falai 
közé. 

A börtön izgalmas volt. Persze szebb, rendezettebb, mint nálunk, de azért börtön. A rabok 
zöme ír, nem jellemző, hogy külföldiek vagy bevándorlók töltenék meg. Rengeteg program 
fut bent, de munkalehetőség csak a kiválasztottaknak jut, főleg a konyhán. Van viszont 
mindenféle képzés, famegmunkálástól a fodrászaton át a számítástechnikáig. A 
kézművesműhelyekben most is élénk munka folyt. Nők is vannak a fogvatartottak között, kb. 
20 főre van kapacitás, de bővíteni fogják. 250 körüli a teljes létszám. Megtudtam, hogy 
Írországban a gyilkosságért automatikusan életfogytiglan jár, amit leghamarabb 15, de inkább 
20 év után lehet feltételes szabadlábra változtatni jó magaviselet esetén. A büntetett előélet 
azonban sosem ér véget, egész életében elkíséri az elkövetőt. Folyamatosan kell tartania a 
kapcsolatot a pártfogóval (nem tudom, ez-e a megfelelő kifejezés, de olyasmi lehet ez a 
kapcsolat). Meséltek egy fogvatartottról, aki megölte az édesanyját, letöltötte a 15 évet, de 
teljesen kiírta magát a társadalomból, nem találta a helyét, folyton visszakerült. Kisebb 
bűncselekményeket követett el, hogy visszavigyék, pl. bankkártyával való visszaélés. Nagyon 
nehéz olyan lakhatást találni számára ahol meg is marad. Nincsenek igazán kapcsolatai a 
börtönön kívüli világban, nem ismer  senkit. Belegondoltunk, hogy csak pusztán a 
mobiltelefon elterjedése és sokrétű használata mekkora értelmezhetetlen változás egy 
embernek, aki évtizedekre kirekesztődött a változásokból. Nagy elismeréssel és együttérzéssel 
beszéltek a férfiról. Ötvenéves lehet, és úgy foglalja össze az életét, hogy még így is jobban 
járt, mintha nem tette volna meg, amit megtett, anyja annyira uralkodott rajta és 
ellehetetlenítette. Most újabb lehetőségen törik a szakemberek a fejüket, talán valami kis 
vidéki tanyán jobb lenne neki. Volt már Dublinban is rehabilitációs célú képzésen, de a 
tanfolyam után ott kellett volna maradnia, és ott még kevésbé találta a helyét. Egyébként 
ügyes számítógépes szakember, van esélye arra is, hogy munkát találjon.  

A legtöbb időt talán a börtönkáplán irodájában töltöttem. Egy hölgy tölti be ezt a pozíciót. 
elmesélte, hogy nem célja, hogy a lakókat a cellájukban zaklassa, meg nem is szeretné magát 



kitenni semmilyen veszélynek, így inkább megvárja, míg fölkeresik. Van is dolga bőven, 
gyakran látogatják olyan fogvatartottak, akiknek családjában betegség vagy haláleset fordul 
elő. Lelki vigaszért mennek hozzá, vagy azért, hogy megkérjék egy közös imára. Mindenki 
barátja - így definiálja a saját szerepét. Előfordul, hogy telefonos ügyintézővé válik - mivel a 
fogvatartottakkal nem lehet telefonon beszélni, gyakran őt hívják fel kintről a családtagok. 
Nem tartja feladatának azt sem, hogy térítsen - az a tapasztalata, hogy előfordul, hogy valaki 
megtér csak azért, hogy bűnbocsánatot nyerjen, de valójában nem látja be a bűnét. Nagyon 
érdekes beszélgetés volt - meg tudtam osztani a hazai tapasztalatokat is. (egyébként érdekes 
módon nagyon ritkán kérdeztek rá, hogy nálunk hogy vannak a dolgok. mikor elmeséltem, 
hogy hogy is néz ki a szállónk, nem is nagyon érdeklődtek tovább.) 

A látogatás csúcspontja számomra az a megbeszélés volt, amit láthatólag rendszeresen 
bonyolítanak a börtönben. A börtönparancsnok (egy kb. hatvanas hölgy) vezetésével 
összegyűlt 10-12 dolgozó, hogy megtárgyalják az aktuális problémákat. A beszélgetés nagyon 
hasonlított egy olyan teamre, ahol mi a lakóinkat beszéljük meg. Hoztak egy listát, amin 
néhány fogvatartott neve szerepelt, egy-egy problémával. Pl. önveszélyes viselkedés, haláleset 
a családban, szorongás, stb. Ezekre az esetekre kölcsönösen felhívták egymás figyelmét, és 
megkérték az illetékest - általában a szintén jelen lévő börtönpszichológust, hogy 
foglalkozzon az illetővel. Néhányan újabb eseteket hoztak, akikről szintén szó esett pár 
mondatban. Végül egy figyelemfelhívó kiselőadást tartott az egyik, valószínűleg magasabb 
rangú őr arról, hogy egyre tehetetlenebbek a börtönbe folyamatosan bekerülő drogokkal 
kapcsolatban. gyorsan ismertette, hogy milyen nagy tempóban romlik a helyzet,és hogy 
mennyire nincsenek eszközeik. Egyelőre nem született megoldás, de láthatólag mindenkit 
megmozgatott a probléma.  

 

6.Turistáskodás 

Utazás 

Fél négyes kelés - lecsúsztam a napkeltéről és a salzkammerguti tavakról, más ült az ablak 
mellett. Müncheni reptéren rohanás - ha eltévedtem volna, lekésem a gépet. Mozgójárda, 
lépcső, terminálok közti kisvonat. Igazi német szervezés. És még a kaputól is mentünk a 
busszal egy jó adagot - azt hittem, Dublinig buszozunk, de nem. 

Dublinig persze az ablak mellett ültem, de csak felhők voltak. 

Dublinból Limerickbe a "direkt" buszút (átszállás nélkül) majdnem négy óra. Dublini 
városnézéssel indítunk: 



 

Városokon, várakon, birkákon keresztül cél Limerick. 

Buszjáratszám ír módra - lehet, hogy tőlünk tanulták? 

 

Rock of Cashel 

Ma igazi turista voltam. Bár belenéztem a mai Irish Times-ba, ahol valóban kb. a harmadik 
cikk a lakáshelyzetről szólt, bár csak abban a vonatkozásban, hogy a lakásárak a válság alatti 
mélyponthoz, 2013-hoz képest 47%-kal nőttek. Azért ez elég ijesztő. Még egy furcsaság ötlött 
szemembe tegnap, és aztán erősödött meg ma: rengeteg a különböző lehetőség arra, hogy a 
játékfüggők hódolhassanak szenvedélyüknek. Persze, hogy a bookmaker nem könyvkészítő 
műhely, a casino pedig nem urak találkozóhelye, ezekből is van számtalan, de egyéb 
különböző nevek alatt is fogadóirodát láttam. Tényleg meg fogom számolni, mennyi van itt 
pár sarkon belül. Bár nyilván ez is olyan dolog, hogy lehet kulturáltan űzni, valahogy bennem 
mégis rossz érzést keltett. 

Szóval a turistaság: még szombatig volt egy lány, aki szintén itt lakott Marseille mellől jött, 
"gap-year"-jét tölti Írországban, konkrétan Tipperary-ben franciatanár-asszisztens. 
Limerickből akart bejárni, de túl hosszúnak bizonyult az út a napi bejáráshoz, úgyhogy 
odaköltözött. Engem viszont lebeszélt arról, hogy megnézzem Tipperaryt, inkább rábeszélt 
egy Rock of Cashel nevű hely meglátogatására. Nagy bizalommal indultam neki az útnak, 
otthon nem biztos, hogy vállalkoztam volna egy olyan buszos utazásra, amiben átszállás van, 
méghozzá úgy, hogy csak kétóránként van busz, de itt ugyebár időmilliomos vagyok, 
bevállaltam. Sikerült, elértem a csatlakozást, és megérte! Még az átszállóhely, Cahir is 



szépséges volt, megérne egy másik napi túrát, de a szikla (ami valójában egy, még magyar 
mértékkel mérve is csak dombnak nevezhető kiemelkedés) és a rajta levő vár-katedrális rom, 
a mellette levő "újabb" templom-rommal, a szépséges tájjal, tehenekkel, kedves emberekkel 
fantasztikus élményt nyújtott. 

 

A mai napot tényleg "kimaxoltam". Munka, utána kibuszoztam az egyetemre, alaposan 
körülnéztem. 

 

      

 

 

Utána rohanás vissza, mert elígérkeztem a szállásadómnak az esti ír tánc oktatásra. Ott is 
voltam, egészen az első táncig, konstatálva, nem az én műfajom. Visszafelé beugrottam a 
sarki kocsmába (a sarkon levő három kocsma közül az egyikbe) egy sörre, ahol élő zene is 
volt. Na, arra biztos szívesen táncoltam volna! 



- Szóval reggel irány Galway! Másfél órás buszút, csöpögő esőben - érkezés viharos szélben, 
de végül az egész nap komolyabb eső nélkül telt, sőt, a tengerparti séta alatt tűzött a nap! 
Galway kedves, mozgalmas város, sokkal városiasabb és láthatóan tehetősebb, mint Limerick. 
Nagyobb a szombati piac, nagyobbak az áruházak, zsúfoltabbak a központi utcák. 
Utcazenészek szórakoztatják a fel-alá hömpölygő tömeget. 

 

Először a tengerpart felé vettem az irányt, mivel rádöbbentem, hogy egy olyan országban 
vagyok, ahol mindenhol tenger van, én meg semmit nem látok belőle. Elég hosszas séta volt, 
míg egyáltalán valami vízhez értem - az is egy nagyobb folyótorkolat-féle volt inkább. 
Viszont egyre feltűnőbb volt, hogy mindenfelé emberek szaladgálnak edzőcipőben, 
futószerelésben. Éppen a Galway-öböl félmaraton zajlott, ami úgy kell elképzelni, hogy 
mindenféle korú, nemű és kondíciójú emberek sétáltak-futottak mindenfelé. Gondolom, 
különböző távokon lehetett indulni, de azért a tengerparti sétány volt a legzsúfoltabb, oda 
mindenkinek ki kellett jutnia. Sok-sok kilométer hosszan megy a sétány a folyótorkolattól a 
nyílt víz felé, ebben a csodás időben lenyűgöző látványt nyújtott a vízpart. Végül a helyi 
akváriumnál kötöttem ki a Salthill Promenade-on, és bár nem számítottam komolyabb 
látványosságra, bementem. Valóban nem volt egy kiemelkedő létesítmény az általam eddig 
meglátogatott akváriumok között (kevésbé közeli ismerősök nem tudhatják, hogy 
gyakorlatilag akvárium-mániás vagyok), de mivel az Atlanti-óceán, és konkrétan Írország 
tengeri faunájára fókuszált, érdekesnek találtam. Komoly gyűjteménnyel rendelkeznek 
lepényhalakból, akik arról nevezetesek, hogy a szemük fölcsúszott a másik mellé. Nem úgy 
laposak, mint a ráják, akik úgy keletkeztek, hogy az uszonyaik szétterülnek a két oldalukon, 
és teljesen le tudnak lapulni a fenékre, hanem valaha rendes, halszerű halak voltak, csak 
életmódjuk miatt, amely a fenékre kényszerítette őket, egyre laposabbak lettek, és hogy ne 
vesszen kárba a fenékre lapuló szemük, az is felcsúszott a fent levő oldalra. (Ez elég gyerekes 



magyarázat, de tudományos, és ha közelről nézzük ezeket a halakat, mint most én tettem, elég 
jól meg is lehet figyelni.) Szóval többféle színű és méretű is van itt ebből a különleges 
fajtából. 

 

Mivel egyéb küldetésem is volt, mint hogy napozzak és akváriumot nézzek, visszabuszoztam, 
és megpróbáltam céltudatosan megkeresni a katedrálist, aminek megtekintésére a kollégák 
biztattak. Hát nagynak nagy volt, de szépnek nem mondanám, viszont egy esküvői fotózást 
"kukkolhattam". Innen viszont ideje volt nyílegyenesen a koncert helyszínére indulni - mivel 



még Limerickben kinéztem, hogy Galwayben éppen jazzfesztivál zajlik. Bár elég nehéz volt 
direkt menni valamerre, mivel a tömeg időről időre eltérített utamról, sikerült a kezdésre 
odaérnem. Mivel ez egy ingyenes koncert volt egy pirinyó tapas-bárban, egy jó darabig csak 
kívülről élvezhettem a zenét. Végül a kitartóbbak mind befértek, így én is igazi közönség 
lehettem - és nagyon megérte a kitartás! Egy Szakcsi-szerű úr zongorázott egy spanyol-
gitárossal, és egészen elképesztő hangulatot gerjesztettek csodálatos összhangban előadott 
improvizációjukkal! Sajnálom, hogy a vasárnapi koncertjükön már nem lehetek ott :-(. 

 

- Hétvégén nyitott ajtók napja volt a városban. Az épületek többsége számomra 
megközelíthetetlen helyen volt, így a György-korabeli városrészt bemutató sétához 
csatlakoztam. Érdekes volt maga a túra s egy életre megtanultam, mi a különbség a György-
korabeli 

  

 

és a Viktoriánus építészet 

 



között. 

Érdekes volt a túra  közönsége is. Hasonló  az otthoni hoz zömében hatvan pluszos hölgyek 
néhány fiatalabb pár és lány. 

Persze tettem szakmai megfigyeléseket is. A találkozóhely egy közismert szobornál volt, ami 
láthatóan épp egy helyi ügyfél-gyanús asszony "nappalijának" szomszédságában állt. 

 

Délután a szállásadónőm elhívott magukkal  egy kis egészségügyi sétára. Linda és Jasmyn, a 
kislánya gyűjtik a pontokat. Egy helyi mozgalom indult az egészségesebb életmódért, így séta 
közben egy kártyára pontokat lehet gyűjteni amit az iskola beválthat sporteszközökre. Fotót 
sajnos nem készítettem. 

 

 

 

 



 

 

 

Limericki porták: 

 

Színes kapuk 

 

Sarki kocsma 



 

Az utcám túlsó vége 

 

közepe 

 

"basement" - emberek laknak ott is 



 

Házam és ablakom (igen, ott lent, a bejárati ajtó mellett, gyakorlatilag a járda alatt egy 
kicsivel) 

 

Házigazdám, Linda és kislánya, Jasmin Halloweenre készülnek (ami kb. három hét múlva 
lesz) 

- Délután egy kis vidéki utazással leptem meg magam - meglátogattam a bájos Adare nevű 
műemlék falut. 



   

 

  

Nagy hezitálásban voltam, hogy Dingle vagy Ring of Kerry, de a  

Dingle jobban tetszett. Szervezett túrára fizettem be, valószínűleg ezek a helyek nem 
bejárhatók tömegközlekedéssel. Találkozó hajnali 8.30! Vicces volt a reggel - a város annyira 
kihalt ebben az időben, hogy az emberek ráköszönnek egymásra - ez amúgy nem jellemző. 
Szépen időben odaértem, már gyülekeztek páran. Pontban fél kilenckor a kedves sofőr 
beindította a motort -  azaz beindította volna, de az csak döglött akkumulátor-hangot adott ki. 
Néhány próbálkozás és némi ötletelés után telefonos segítség kérés. Újabb ötletek, elindulni 
továbbra sem sikerül. Vasárnap lévén a szerelő még az ágyában - végül 10 óra körül 
megérkezik, egy pöccintéssel elindítja a motort, és másfél órás késéssel ugyan, de elindulunk 
Kerry megyébe, Killarney városába. Kerry megye híres a mezőgazdaságáról, itt készül a 
nálunk is közkedvelt Kerrygold vaj. Tényleg még az átlagnál is zöldebb, mindenütt tehénkék, 
barik. Vicces ezeknek a túráknak a logisztikája: a városban egy parkolóban találkozunk 



azokkal, akik innen indulnak, akik Dublinból és Corkból érkeztek, és szétosztanak minket 
Kerry vagy Dingle felé. Kishíján elkeveredtem, de végül a megfelelő buszra szálltam. 
Innentől beszéljenek inkább a képek: 

 

Ez csak egy veteránautó-féle, de nem hagyhattam ki 



 

Tengerpart, szörfösökkel és gyerekekkel 



 

Dingle, a városka - öblök és kis utcák, vendéglőkkel és szuvenírboltokkal 

 



 

Lake of Killarney 

 

Tengerpart és méhkas-kunyhók, a történelem előtti időkből 

 

 



 

Az utolsó ír öböl, innen indultak Amerikába a nagy éhínség alatt. Előtte portugál, spanyol és 
egyéb hajók kikötője - hajótörésekkor kincsesbánya a környékbelieknek 

 



 

Középfölde-kocsma. Ezen a környéken forgatták a Gyűrűk ura valamelyik részét. Az Unesco 
nem járult hozzá, hogy az utolsó részt is itt vegyék föl, mert a rajongók annyit jártak a 
forgatási helyszínekre, hogy tönkretették azt, így egy hasonmást építettek, szintén a 
környéken. 

Még egy érdekes mese: Írországnak ezen a részén hagyományosan sokan tartották meg az ír 
nyelvet. Mivel a kormányzatnak célja az ír nyelv megőrzése, kijelölték a megyét az ír nyelv 
hagyományának ápolására. Sok diák jár ide nyaranta, hogy begyakorolja az amúgy második 
nyelvként tanult írt. Az ír nyelvtudás előnnyel jár: ennek a tudásnak a birtokában alacsonyabb 
pontszámmal is be lehet jutni az egyetemre. 

Utolsó délután Bunrattyba mentünk, jópofa torony-vár-kastély és skanzen egyben. 

 

 


