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A szerzők

Balog Gyula vagyok, 16 éve hajléktalan. 6 éve terjesztem a Fedél 
Nélkül című utcai lapot, melynek szerzője és szerkesztője is vagyok. 
Több európai pályázatban veszek részt a hajléktalanság témájában 
mint tapasztalati szakértő. Jelenleg szerződéses munkaviszonyban 
koordinálok egy általam kitalált iskolai programot a hajléktalanságról. 
Aktív önkéntes munkát végzek A Város Mindenkié hajléktalan-érdek-
védelmi csoportban.
09 HAJLÉKATALANOK KULTURÁLIS MŰVEKBEN 

Bálint Anna vagyok, Budapesten születtem, és végtelenül kötődöm 
ehhez a városhoz. Bölcsészvégzettségem ellenére – vagy épp amiatt 
– mindig fontos volt számomra valami életszagúval való foglalatos-
ság. Azért csatlakoztam a szerzői csapathoz, mert egy ilyen típusú 
kiadványban a fedél nélküliek számunkra egyszerre nagyon közeli 
és nagyon távoli világának  úgy a praktikus, mint az érzelmi oldalát is 
meg lehet mutatni.
10 VALLÁS

Bence Szabolcs vagyok. Miskolcon végeztem kulturális antropo-
lógia szakon, közel másfél évtizede mozgok a szociális szférában. 
Dolgoztam önkéntesként hátrányos helyzetű fiatalokkal, bevándor-
lókkal, menekültekkel. Jelenleg a hajléktalanellátásban dolgozom a 
BMSZKI-nál szociális munkásként. Több ösztöndíjjal éltem, tanultam 
külföldön, szociális munkásként dolgoztam is. Jelenleg a Pécsi Egye-
tem Kultúratudományi Programjának doktori hallgatója vagyok.
12 LEGFONTOSABB KIFEJEZÉSEK, HAJLÉKTALANSZLENG

Benke Rita vagyok. Szociálpedagógiát és kulturális antropológiát 
hallgattam, jelenleg idősgondozásban dolgozom. Hiszem, hogy kü-
lönböző életmódú emberek megértése mindennapjaik apró részletei-
nek és világlátásuknak a megismerésében rejlik.
06 KÖZLEKEDÉS
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Botyánszki Alíz vagyok. Fazekasszakmával és egy érettségivel 
a kezemben, 18 évesen még nem tudtam dönteni, hogy merre 
tovább. 2 évvel később, amikor főiskolára jelentkeztem, két irány 
érdekelt: a szociális terület és a kultúra. Végül a művelődésszer-
vező szak mellett tettem le a voksot. A sors, úgy tűnik, mégis elin-
tézte, hogy segítő legyek. 2005-ben egy EU-s szociális projektben 
kezdtem el dolgozni, azóta vagyok ezen a pályán. 3 éve a Magyar 
Vöröskereszt Madridi úti hajléktalanszállóján dolgozom, szociális 

munkásként. Jelenleg mentálhigiénét tanulok. Hiszem, hogy van keresni- és tenniva-
lóm ezen a területen, és azt is, hogy tudok másokért tenni. Szabadidőmben szívesen 
fotózok régi neonreklámokat és cégéreket, vagy szívesen írok olyasmiről ami érdekel.
02 LAKHATÁS, 11 HAJLÉKTALAN IDEÁLTÍPUSOK

Flaskár Melinda vagyok, 1981-ben születtem. Az Országos 
Rabbiképző-Zsidó Egyetemen végeztem mint liturgiatörténet-elő-
adó, közösségi szociális munkás és zsidó művelődéstörténész. 
Később a Pécsi Tudományegyetem szociálpolitikus szakán 
diplomáztam. Iskola mellett közel három évig dolgoztam hajléktalan 
családokkal, szakdolgozataim is ebben a témakörben születtek. 
Jelenleg gyeden vagyok másfél éves kisfiammal, és az ELTE Szo-
ciálpolitika Szakának Doktori Iskolájában tanulok.
01 TÉNYEK A HAJLÉKTALANSÁGRÓL

Király Hunor vagyok, 35 éves. A délszláv háború idején érkeztem 
Magyarországra 17 évesen, egy évvel később hajléktalanná váltam. 
Bár a korom és helyzetem miatt sokkal több segítséget kaptam, 
mint a hajléktalanok többsége, egy évig éltem az utcán, és nehéz 
volt felállni. Budapestre kerültem, két év kihagyás után munka 
mellett folytattam a tanulmányaimat. Akkoriban alakult meg az első 
magyar biciklis futárszolgálat amelynél 6 évig dolgoztam. A cégnek 
és a futárközösségnek nagyon sokat köszönhetek. Fordítással, 

szerkesztéssel, civil projektekkel, filmmel, fesztiválszervezéssel foglalkozom. 
01 TÉNYEK A HAJLÉKTALANSÁGRÓL, 
09 HAJLÉKATALANOK KULTURÁLIS MŰVEKBEN

Kravalik Zsuzsa sétáló szociológus. Élni kell a város életét, 
sétálni, biciklizni, vásárolni, érezni a lüktetését. Egy lakótelepi ház 
bejáratának kertje, egy piaci találkozás, a metró aluljárójában az 
utcai zenész, a sokszínűség szépsége. Megértése: örök kihívás. 
Addig is: írok róla, fényképezem, kutatom.
04 EVÉS ÉS IVÁS
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Petkovics Margit vagyok, szociológus. A társadalmi problémákat 
a társadalom összes tagja együtt véve generálja, így azokat nekünk 
magunknak, közösen is kell megoldanunk.
A hajléktalanság problematikája csupán csak egy a számtalan, 
mindannyiunkat érintő probléma közül.
Racionális emberként az alulról jövő, egyéni kezdeményezések híve 
vagyok; és abban hiszek, hogy mindent kicsiben kell elkezdeni, és ki-
nek-kinek saját képességeihez mérten kell megtennie, amit megtehet.
01 TÉNYEK A HAJLÉKTALANSÁGRÓL, 06 KÖZLEKEDÉS

Rábay Zsuzsanna vagyok, de a legtöbb ember csak Joyi néven 
ismer. 1999 óta figyelem a hajléktalan emberek világát, hallgatom 
a történeteiket, adok tanácsot vagy segítek az ügyintézéseikben. 
Szociális munkás vagyok, ez a szakmám, egyben a hivatásom, 
a küldetésem. Dolgoztam fapadon, melegedőben, utcai gondozó 
szolgálatnál, szociális információs irodában. Jelenleg pedig egy 
átmeneti és egy rehabilitációs szállón dolgozom.
02 LAKHATÁS

Siku Pál vagyok, 29 éves. Végzettségem szerint 
szociálpedagógus, szociológus, sportedző és sportszervező 
vagyok. Jelenleg Hajdúszoboszlón élek, és egy szállodában 
dolgozom diszpécserként és sportanimátorként. 7 évig dolgoztam 
Miskolcon a hajléktalanellátásban. Nagyon szerettem azt a munkát. 
Szeretek az embereknek segíteni. Most is szeretnék abban dolgoz-
ni, de egyelőre nem sikerül elhelyezkednem.
08 KIRÁNDULÁSOK

Szabó Nelli végzős szociológus-hallgató vagyok a Pécsi Tudo-
mányegyetemen. Kaposvár mellett, Somogyaszalóban élek. A szo-
ciológián belül a deviancia témakör az ami a leginkább foglalkoztat. 
Tagja vagyok a Magyar Szegénységellenes Hálózatnak, több éve 
részt veszek a Monitoring Jelentés – Vágóképek Rögzítve – elké-
szítésében, interjúkat készítek a Dél-Dunántúlon szegénységben, 
illetve mélyszegénységeben élőkkel.
A hajléktalansággal szakmai feladatként 2008-ban találkoztam 

először amikor, a Hajléktalan Gondozási Központban dolgoztam. A mai napig gyakran 
beszélgetek a fedélnélküli emberekkel, szívesen vesznek minden kedves szót, és én is 
örülök, hogy a mai napig megismernek, és megbíznak bennem.
05 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, 08 KIRÁNDULÁSOK
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Tóth Imre kulturális antropológus, társadalmi vállalkozó és poten-
ciális hajléktalan vagyok. Elsősorban a vallásantropológia területén 
mozgolódom, de bátran nyilatkozom jogi és politikai antropológiai 
témákban is. Hobbim a „saját társadalom” kutatása antropológiai 
eszközökkel. Jelenleg egy közösségi kávézót vezetek Budapesten. 
03 KÖZTERÜLETI KORLÁTOZÁSOK, 07 SPORT

Vojtonovszki Bálint 26 éves szociológus vagyok. Munkámban 
a hajléktalanellátó intézményrendszer javításán és megújításán 
dolgozom a Hajléktalanokért Közalapítványnál.
Szabadidőmben évek óta foglalkozom hajléktalan emberek jogvé-
delmével, jelenleg A Város Mindenkié csoport tagja vagyok. Hosszú 
távú célom a hajléktalanság megszüntetése.
02 LAKHATÁS
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