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1. Dvorcsák Gábor:
Remélem, amit remé
lek…
2. Pethő N. Gábor:
Módszeresen
3. Pollák László: Harmat

1. Haziel: Őszi tájkép
2. Barta Pál (Mátray):
Utca, lakó!
3. JUHI: Cím nélkül

Remélem, amit
remélek…

remélem
amit remélek
hogy holnap
már talán
nem élek...
elmúlnak a
kínok az üres
reggelek s a
kegyetlen esték
a sötét mardosó
kilátástalanság
a félelem élni s

PRÓZA
1. Sylvester Anita: Csillag
2. Pollák László:
Jó öreg karácsony
3. Zilahy Tamás:
Meteorológusok

November Verse

A nyertes alkotásokat jelen
legi és következő száma
inkból vagy facebook olda
lunkon ismerhetik meg.

ugyanaz
meghalni
mivégre netán –
és talán születni
horribile dictu
újra és itt megint?!
Dvorcsák Gábor
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Legjobbjaink

Interjú az Év Terjesztőjével
Az Év Terjesztőjének választották kollégái
Csurika Máriát, a Fedél Nélkül munkatársát.
Az albérletben élő, de hajléktalan, telefonfüggő nő ágynyi nagyságú szobája kicsi, de legalább van ablaka...
Hogy lett önből az Év Terjesztője?
A díjat a kollégák szavazzák meg, tehát itt
nem az számított, ki hány példányt ad el az
újságból. Aki a legtöbbet értékesíti, az kapja
az Év Dolgozója címet, ez most Arszenievits
Szilárdé lett, több mint 13 ezer példányszám
mal. Idén már nem voltam túl sokat az ut
cán, heti két napot a szerkesztőségben ülök
a Menhely Alapítvány épületében. Én adom
ki az újságot a többieknek, és dokumentálok.
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A díj inkább a bizalom jele, sorstárs se
gítőnek vallom magam. Gyakran kérnek
tőlem a többiek kisebb-nagyobb szívessége
ket: zoknit, szatyrot, táskát. Tárgyakat, amik
a terjesztéshez kellenek. Mások a terjesztői
engedély és a segély kapcsán vagy éppen an
nál a kérelemnél kérik a közreműködésemet,
amivel szenet lehet igényelni. Épp egy isme
rősömet várom, kitöltjük a terjesztői enge
délyét, a napokban megy egy rendezvényre,
ahol szüksége lesz rá. Így talán nem kötnek
bele olyan könnyen.
Nekem és az egyik közvetlen kollégámnak
a hajléktalanok gyakran előbb elmondják a
gondjaikat, mint a szociális munkásoknak.
Mióta dolgozik a lapnál?
Több mint húsz éve. Úgy kezdődött, hogy
egy anyaotthonban éltünk az akkor hat és
fél éves fiammal. Az épület mellett össze
találkoztam egy terjesztővel, aki a kezembe
adott néhány újságot, nem kért érte pénzt,
csak azt, hogy néha mossam ki az ő ruhá
it is. Olyan jól ment, hogy három nap után
hivatalos engedélyt kértem, azóta vagyok az
újságnál. 29-es a terjesztői számom, ebből is
látszik, milyen régóta dolgozom itt, ugyan
is csaknem 2500 sorszámot adtunk már ki.
Azért ilyen sokat, mert ha valaki meghal,
nem vonjuk vissza a számát, és akkor sem, ha
valakiről nem hallunk többet. Jelenleg 100150 állandó terjesztővel dolgozunk.
Milyen kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki terjesztő lehessen?
Azokat hívjuk állandóknak, akik hetente
legalább egyszer bejönnek újságért a szer
kesztőségbe. A kritérium velük szemben,
hogy három havonta meg kell lennie a 200
eladott lapnak. Egy terjesztőnek minimum
tíz lapot kell vásárolnia egyszerre, ennek az
ára összesen 450 forint. Hogy mennyit keres
vele, az már rajta és a vevőkön múlik, ugyanis
mindenki tetszőleges összeget ad érte. Sokan
találnak egyébként munkát, náluk a Fedél
Nélkül árusítása egyfajta mellékállás marad.
Gyakran fordul elő, hogy egy vevő egyik nap

200 forintot ad, majd elviszi a lapot. Ha más
nap is arra jár, ad egy 100-ast, de már nem
kéri az újságot. Volt egy vevőm, aki minden
nap adott egy 100-ast, és minden alkalom
mal elvitte az újságot, évekig vásárolt tőlem.
Azóta sem tudom, mire kellett neki ennyi
papír, lehet, hogy gyújtósnak használta.
Ír is az újságba?
Verset, tudósítást, riportot, élettörténetet.
Mivel a Város Mindenkié csoport tagja is
vagyok, sok eseményre járok velük, tünte
tésre, kilakoltatásra, ezekről is rendszeresen
beszámolok. Jó érzés, hogy egy 7000-7200-as
példányszámú újságban ott a nevem.
Röhrig Géza könyvéből december végéig
5000 példányt adtunk el, január elején érke
zett az újabb adag (2000 példány).
A terjesztőknek meg kell venniük a köny
vet, mielőtt eladjuk, a különbözetből így egy
kis mellékeshez jutunk. Az első Népszabad
ság, ami a lap bezárása után nálunk jelent
meg, hatalmas siker volt, több mint 30 ezres
példányszámban ment el. A második és az
idei számuk nem volt ekkora siker.
Mit csinál, amikor nem a Fedél Nélkülnek
dolgozik?
A hobbim a telefonszerelés. Hirdetést adok
fel a lapban, hogy alkatrészeket keresek, eze

Mindenkinek legyen otthona!

www.menhely.hu
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ket legtöbbször ingyen el is hozzák nekem.
Megszerelem a készülékeket, és hajléktalan
embereknek adom. Az egész a kedves tele
fonommal, egy kinyitható készülékkel kez
dődött. Azonban tönkrement, így kukáztam
magamnak az Ecseri úti piacon egy másikat.
Néhány alkatrésze még működött. Szétszed
tem, a kettőből csináltam egyet, innentől pe
dig elkezdtem ezzel foglalkozni. Az érintőké
pernyős készülékek bonyolultabbak, azokat
nem vállalom, de a régieket megcsinálom.
Hangszórót, kijelzőt, rezgőmotort pillanatok
alatt cserélek. 80-90 százalékban megjavítom
az elázottakat is. Nem iszom alkoholt, nem
dohányzom, nem kávézom, én telefonfüggő
vagyok, folyamatosan megy rajta a játék.
Korlátlan internetem van.

Ezen kívül
a Menhely
Al apít v ány
Első Kézből a
Hajl éktalan
ságról című
programját
szerv ezzük,
ahol a gyere
keket hozzám
hasonló sor
sú emberek
történeteivel
ism ertetjük
meg. Van egy
szituációs já
tékunk, amiben a diákok a hajléktalanok.
A feladatuk, hogy be kell jutniuk egy fedett
helyre, hogy ott tölthessék az éjszakát, ha
nem sikerül, akkor az utcán kell aludniuk.
Ön hajléktalan?
Hiába lakom hosszú évek óta albérlet
ben, még most is hajléktalannak sorolnak
be, mert a lakcímem egy szállóra szól. Azért
hagytam ott a férjemet annak idején, mert
ránk akarta gyújtani a házunkat, menekül
nünk kellett, ezután lettem hajléktalan. Egy
ilyen körülmények közül érkező embernek
albérletet is nagyon nehéz találnia, nem
hogy olyat, ahova be is jelentik.
A fiammal is laktam az utcán, sokszor
bujkáltam vele az állam elől, hogy ne vegyék
el tőlem. Laktunk híd alatt, pincében, anya

otthonban, mindenhol, amit el tud képzelni.
Azért bujkáltam, mert 18 év alatt egyetlen
gyermek sem kerülhet be a hajléktalan ellá
tórendszerbe, még fürdeni sem mehet be az
arra kijelölt helyekre. Ha megtudják, kieme
lik a családból és intézetbe kerül.
Milyen albérletekben fordultak meg?
Előfordult, hogy a tulajdonos molesztálni
akart, de nem engedtem neki, így másnap
kirúgott. Megesett, hogy eladták a fejünk
felől a lakást. Így hosszabb-rövidebb ideig
rendszeresen laktunk az utcán, már akkor
is, amikor jobb körülményeket teremtettem
magunknak. Előfordult, hogy akkora szobá
ban laktunk, amiben egy ágy, egy asztal és
egy szék fért el. A fürdőt, a vécét az udvarra
építették, és nem kapcsolhattam fel a fűtést
12 fok fölé. Be kellett hordanom mosni a ru
háimat a Menhely Alapítványhoz.
A lakást egy fészerből alakították ki, ege
rek másztak a fejünk fölött a plafonon.
A fiam közben felnőtt, ő már elköltözött
Budapestről. Kétszobás lakást bérel a barát
nőjével, jó áron laknak, a fővárosban nem
tudnák megfizetni. Én beköltöztem egy má
sik terjesztőhöz, hárman lakunk egy másfél
szobás lakásban. A szobám három méter
hosszú és másfél méter széles. De legalább
van ablaka.
A cikk eredeti változata a zoom.hu-n jelent
meg 2018. december 24-én.
Horváth Attila

Legjobbjaink

A Fedél Nélkül nagykövete

Az Év Dolgozóját az Év Terjesztője kérdezi
Arszenievits Szilárd 16 éve terjesztője a Fedél Nélkül újságnak. Naponta a Margit-híd
hídfője és a Nyugati pályaudvar között ingázik a 4-6-os villamossal és terjeszti a lapot. Ez
a srác kiemelkedik a többi terjesztő közül nagy
szájával, raszta hajával és kiváló kommunikációs képességével. Az Év Dolgozója díjat
elnyerte 2013-ban, 2017-ben, 2018-ban. Napi
40 km-t ingázik, hogy az emberekkel találkozzon és terjessze a kultúrát.
Szilárd, az első kérdésem hozzád, hogy
mit éreztél, mikor harmadik alkalommal is
megkaptad az Év Dolgozója díjat?
Hogy éltem meg? Én megmondom őszin
tén, hogy ezt direkt csináltam. Kitaláltam,
megcsináltam és megéltem ezt a jóleső ér
zést. Az lett belőle, amit akartam.
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Tudom, hogy az első díjat körülbelül
7-8000 példány eladása után nyerted meg,
de ezt a mostanit, a harmadikat kiugró példányszámmal.
Ja, mert elszúrtam egy kicsit. Elszámoltam
magamat. De komolyan, ki akar ráverni öt
ezret az előző rekordra? Senki, hülye gyerek
Szilárd, egyedül én. Elég lett volna 9980 da
rab, érted. Én nem számoltam, csak nyom
tam, nyomtam, és ez jött ki a végén.
A szerkesztőségben mondták ősz végén,
hogy már 10.800-nál jársz, vagy hogy. Mon
dom, jó, akkor már visszább is vettem, de így
is 13 ezer valamennyi lett belőle. (Pontosan
a 2017.12.01. és 2018.11.30. közti időszakban
13.154 db – a szerk.)
Hihetetlen vagy.
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hogy mindig olvasd
el a tartalmát, miről
szól, tudj idézni, ha
kell a meggyőzéshez.

Valahogy beletekertem, de ezt jól elszúr
tam, most már annyit kell dolgozni, hogy ezt
megdöntsem.
Szóval most már azon vagy, hogy a saját
rekordodat döntsd meg?
Hát nincs más, ennél többet senki nem
adott el.
Sokáig, nagyon sokáig Balogh Laci a székesfehérvári terjesztőnk volt a legeredményesebb, és én tudom, hogy tavaly év végén
megfogadtad, elindulsz a díjért és le fogod
győzni. És tényleg, igazad lett és le is győzted. Ez nagyon nagy teljesítmény, hogy itt
a fővárosban egy ember ennyi lapot képes
eladni.
Én másképp gondolom. Szerintem nem
akkora nagy teljesítmény itt a fővárosban.
Egy vidéki városban, ott igen, nagy teljesít
mény. Ott sokkal nehezebb árulni. Én meg
fogadtam a napi 50-et és teljesítettem, csak
aztán a végén 60-70 is lett belőle.
Mi a 2019-es évi terved?
Hát, én most lakásprojektbe fogok. Persze,
mert most kialakult egy olyan státuszom,
mintha egy állandó munkahelyem lenne ez
zel a versterjesztéssel, ezzel az irodalommal
kapcsolatban. Láttam egy kis házikót és meg
kéne venni. Tényleg, ha akarsz, beszállhatsz
te is.
Köszönöm, én most jó helyen lakom.
De fontosnak tartom, hogy terjesztő tár
saimat segítsem és az a tervem, megtanítom
őket néhány olyan mondatra, amivel felkelt
hetik az újság iránt az érdeklődést. Fontos,

Szerinted miért
vagy ilyen sikeres?
Tudod, egyfajta
függőség alakult ki
bennem már ennyi
év alatt, hogy napi
szinten terjesszek,
nincs más taktikám
csak a személyes
kontakt és marke
ting. Jó emberisme
rő vagyok, tudom ki
az, akinek elég, ha
ránézek és kivel kell
beszélgessek. A jó
marketingesnek van
néhány nyitómonda
ta, amit hangoztat és felkelti vele a vásárlók
figyelmét. Aztán tudni kell a konfliktusokat
kezelni. Már megkaptam a villamoson, hogy
szép drága a haja. Odamegyek és akkor mon
dom, hölgyem tényleg úgy nézek ki, mint aki
póthajakat akasztgatna magára? Ezt még az
apám meg az anyám csinálta, ez teljesen na
turális, mondom, ez 25 éve nem lett vágva,
nem lett fésülve, azért ilyen. Vagy azt mond
ja, menjen dolgozni, mondom, hogy ötkor
keltem, hogy eljöhessek Önhöz, hogy amit
megírtunk, megszerkesztettünk, meg is vet
tem, aztán eladhassam Önnek.
Milyen viszonyod van a szerkesztőséggel?
Meg vagy elégedve a lap tartalmával?
A szerkesztőségi dolgozókkal szerintem
megtalálom mindig a hangot. Szeretek bejár
ni, beszélgetni, melegedni. Jó, hogy valahol
elmondhatom a bánatom, a terveim és meg
hallgatnak. Az újság nagyon jó szerintem.
Abszolút politika mentes, versek, prózák,
riportok vannak benne és remek keresztrejt
vények, amellyel az olvasó könyvcsomagot
nyerhet. Persze időnként elcsodálkozom a
címlapon, ki miért, hogy került oda. De iga
zából sosem volt problémám, mert tartalmát
tekintve a szerzők megtöltik a lapot értékkel.
Nagyon jó, hogy az újságot hajléktalan em
berek írják, ezzel is többet tudunk átadni
magunkból, könnyebb vele azonosulni, hisz
kicsit rólam is szól.

(Szilárd homokszobrokat épített a spanyol
tengerparton), legföljebb életművész. Nem
azt mondják, hogy te izé, csöves, hanem azt
mondják, hogy te ember vagy, aki bevállalta
a sorsát.
Elmondasz nekem egy sztorit?
Szoktak gratulálni, aranyosak, tegnap is,
hallod, két kis 13 éves gyerek: Szevasz Szi
lárd, láttalak a neten. Melyiken? A youtu
be-on. Milyen már, hogy mindenki tudja,
fenn vagyok a neten, csak én nem.
Végezetül, most már 2019-et írunk,
mondd el nekem, hogy ebben az évben milyen nagy, tényleg nagy terved van.
Hát, ha én azt elárulnám, akkor egyből
meg is előznélek és aztán gyorsan le is köröz
nélek, úgyhogy ezt nem fogom elárulni.
Én meg kívánom, hogy sok-sok ilyen díjad
legyen még. Azt nem mondom, hogy az Év
Terjesztője legyél, mert már az is van.
Megmondom őszintén, igazából most már
csak kihalásos alapon megy, mert én most
már csak főszerkesztő-helyettes vagy főszer
kesztő lehetek.
Szeretnél az lenni?
Isten ments, hogy utána engem szidjanak
a terjesztők, hogy elrontottam a rendelést,
Isten ments.
Azért én kívánom, hogy teljesüljön az a
terved, hogy megvehesd a kis házat, amit
szeretnél. Köszönöm, hogy leültél velem egy
kicsit beszélgetni.
Csurika
szerkesztette: Kepe Róbert

Nem hiányzik a külföld? Hiszen te sokat
voltál különböző országokban.
Hiányzik, mert ott nem azt mondják rám,
hogy csöves vagy, hanem azt, hogy művész
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Létige
Folt vagyok egy rossz kabáton
Tépett vászon, cérnaszál
Jégbe fagyó csókra vágyom
Arany mezőn szél kaszál
Szög vagyok az Úr kezében
Elhanyagolt félrokon
Levetkőzött álszemérem
Tövisek egy homlokon
Sár vagyok az áldott földön
Megtaposott meddő rög
Büntetésem érted töltöm
Láncunk örökké zörög
Kés vagyok egy új kenyérben
Árokparti néma nász
Pár éjszakás olcsó Éden
Elhullajtott fémkalász
Tömjén vagyok, illó pára
Ködben játszó tűzkerék
Emlékeid házfalára
Csíkot húzó szürkeség

Molnár Móni munkája
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Székely-Máté László

A sánta lány dala
Ballada Szemán Gabriella emlékére

Életében sok kín érte,
A sors bizony nem kímélte.
A sánta lánynak is
Van szíve:
Szíve senkinek nincs
Ennyire.

Őszinte szerelmet adott,
De viszonzást sosem kapott.
A sánta lánynak is
Van szíve:
Szíve senkinek nincs
Ennyire.

Rengeteget szenvedett.
Mégis mindig nevetett.
A sánta lánynak is
Van szíve:
Szíve senkinek nincs
Ennyire.

Hiába volt szerelme igaz,
Szívfájdalmára nem volt vigasz.
A sánta lánynak is
Van szíve:
Szíve senkinek nincs
Ennyire.

Őt sokan csak nevették,
Csak kevesen szerették.
A sánta lánynak is
Van szíve:
Szíve senkinek nincs
Ennyire.

Kicsiny szíve bánatba merült,
Míg végül halálba menekült.
A sánta lánynak is
Van szíve:
Szíve senkinek nincs
Ennyire.

Tiszta volt az ő lelke,
Tiszta volt a szerelme.
A sánta lánynak is
Van szíve:
Szíve senkinek nincs
Ennyire.
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Szamócza
2018. december, második díj

Január
Január –
hetedhét farsang harsonája
enyhülj mert harsonásod
szája februárra meglásd
befagy
Hisz jól tudod
a szemedből kigörbülő
elszikrázó foszforok
csillagszóró-ünnepein
megperzselve s túl vagyok
túl
s ott
ahol az ember
bizony a havat söpörni
túlon is túl unja már
s csak azért teszi
mert tudja jól
– ezen múlik
a február
Deli Bálint
(1951–2016)
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Módszeresen
I.
Itt ülve egy asztalnál,
ahol ki tudja, meddig ülhetek,
körbevesznek szépen
a hivatalos levelek.
Az egyikben felszólítanak:
fizessem ki a legújabb szabványt,
máskülönben elintézik,
hogy az a „kötél felránt”.
A másikban elvonnák azt a
szaros kis pénzt is,
semmi probléma…
…mitől lennék én hisztis?
A harmadik az nincs itt,
arra még várok,
de többet attól sem,
mint szőnyegbombázáskor
a védelmi sáncok.
Az ideg így zabálja fel
módszeresen tested, lelked,
az egy dolog, – megbocsájtod,
nem felejted…
Megint jönnek a hülye álmok,
és a fent, és a lent lét,
megint megtalál minden
mélyre ásott emlék,
amiket nekem kellett volna
előkeresnem,
késő már, késő bizony,
mert felébredtem.
Na, ilyen sem igen volt,
hogy sok-sok papír tele,
aztán nézzük, mi alakul,
szeretettel gyógyul vele
az ember,
leépül, felépül, odaténfereg
a pulthoz, kér egy kört magának,
épp csak benéztem, megyek.
II.
Itt ülve egy asztalnál,
ahol már tudom, meddig ülhetek,
talán a szemétben végzik
a hivatalos levelek.
Semmit se mondok,
semmit se ígérek,
elér vagy elkerül
a végítélet.
Módszeresen faljon fel,
aminek fel kell falnia,
akárhányan ihletettek,
sosem érhet tragédia,
előbb én kreálok
Don Quijote-t magamból,
esküszöm, levizsgázom
szélmalomharcból.
És jöhetnek zavaros álmok,
tudatalatti kirándulások,
minden emlék előtörhet,
visszalapátolom a földet
rájuk.
Pethő N. Gábor
2018. november, második díj
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Ima
Koleszár Noémi Lillának, és mindenkinek,
akiket valaha bármivel is megbántottam
Gyónom bűneim a Mindenható Égnek
örömnek, bánatnak, létnek és múlásnak,
a szeretetnek, hol örök lelkek élnek.
Mert vétkeztem hanyaglással, trágársággal,
lustasággal, gőggel és felszínességgel,
írással, szavakkal, türelmetlenséggel,
haraggal, irigységgel és lódítással!
Nem vagyok már méltó semmi kegyelemre,
sok gonosz gondolat vert gyökeret bennem
sose tudtam ésszel, hogy mit kéne tennem,
csekély létezésem leteszem kezedbe,
hogy ne jussak végül éjsötét verembe!
Kérlek szépen Uram, hallgassál meg engem,
szánalmad aranyát hintsd konok fejemre!
Sárközi László

Mondhatod mennyi
minden...
Mondhatod mennyi minden
			nem érdekel,
hogy a vonatfütty a füled mellett megy el.
Van, amit hinni lehet, a legtöbbet nem.
A magadba fordulásod neked úgy felel,
hogy hazug önámításoddal könnyebben
menj el a tennivalók, a gondok mellett,
hogy nem érdekel soha semmilyen kezdet,
hogy úgy fogadj el jónak mindent, ahogy van.
Pedig körötted minden csak veled rohan,
hétfőre nem maguktól jönnek a keddek.
Bezárhatod az ajtódat, az ablakon
át tör rád a kint, és máris benne vagy,
a kimenekülésre nincsen alkalom,
ami körülvesz nélküled is megy, halad,
felülemelkedni hazugság, nem vagyon.
Kell, hogy érdekeljen, az, ami körül vesz,
van, hogy nem árt elnézni messzebbre is,
mert lehet ott nagy zaj, ami itt csak halk nesz.
Ha kiszámíthatatlan erő bele visz,
a nemtörődömségeddel mihez kezdesz?
Szelektálj, de kis lyukú legyen a szitád,
hogy minden fennmaradjon, ami lényeges.
Nem az, hogy céljukhoz érnek-e a csigák,
hanem, hogy az élettel együtt lélegezz,
ne gyárts magadnak bezárkózó ideát.
Somody Gyula
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Sylvester Anita:

Csillag

Egy jóbarátomnak szeretettel
Minden ember csillag, ami a távoli végte
lenből szakadt le. Akár egy nyári reggelen,
mikor minden szép és meleg. Megszületni
még mindig a legnagyobb csoda, magában
rejti az élet kimeríthetetlen teljességét. Plá
ne, ha valaki ikercsillag, van magából egy
másik fele, egy testvér, aki elkísér akkor
is, mikor mindenki más lemaradni látszik
ezen a nagy tejúton, amit életnek neveznek.
A férfi magas volt, tagadhatatlanul jó
képű, bár az évek mély nyomot hagytak az
arcán. De sokat megélt. Járt paradicsomi
magasságokban és pokoli mélységekben.
És jól is emlékszik mindegyikre, kitűnő
memóriával. Mégis szelektál, a rosszra egy
szerűen ennyit mond: „Leszarom.”
Hosszú pályafutása alatt sikert és ku
darcokat halmozott egymásra, de mindig
kimászott belőle, ez a szabadsága része
volt. Ha a bolt bezárt, minden holmija nél
kül lépett tovább. Úgy a házasságból, mint
kapcsolatból. Tudta, hogy nem tökéletes, de
azért törekedett rá, hogy amit szeret, abban

Zilahy Tamás:
Tudomásom szerint mintegy háromezer
ember dolgozik ebben a szakmában. Ta
pasztaljuk, milyen eredményesen. Jól meg
élnek belőle, tehát sikerágazat. Lássuk egy
szakember egy napját!
Vegyük a rövidtávú időjárás-előrejelzést!
Reggel – később, mint amikor munkába in
dulnak az emberek – kipattan a sztármete
orológus szeme. Odaszól a feleségének, aki
természetesen nem dolgozik, mert ketten is
megélnek a munkájából.
– Anyukám, húzd szét a függönyt, és
nézd meg, hány fok van!
– 10 °C a szobain.
– Rendben, és a konyhain?
– Ott is.
– Akkor ez lesz a napi középhőmérséklet.
A felhőkkel mi újság?
– Van egy.
– Egy felhő nem csinál nyarat, marad a
hideg.
Veszi a telefont, és már diktálja is az elő
rejelzést:
– Hazánk felett anticiklon vonul át. Ál
talában napos idő várható. Néhány helyen
elképzelhető zápor vagy zivatar, de kizáró
lag csak ott, ahol esik az eső. Napi középhő
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a legjobb legyen. Munkájában ezt maradék
talanul elérte. A legjobb munkahelye is csak
úgy szűnt meg, hogy felrobbant az épület.
Természetesen rajta kívül, mert a szerencse
mindig vele volt. Szerencsecsillag, ez is ő.
Mindig újra tudta kezdeni, egy csepp
zokszó nélkül, született optimizmusa át
vitte a legnagyobb nehézségeken. A házát
is elvesztette, miután a haszonélvezetét az
élettársára íratta, aki viszont kirakta őt on
nan, már a férjével laknak ott. A férfi nem
perel, nem is vitatkozik. Csak ennyit mond:
„Leszarom."
Sok időt töltött az utcán, lakott minden
hol: erdők szélén, padokon, nappal a kocs
mákban melegedett, persze csak ha jó volt
a társaság. Mindig ismert mindenkit, de
legalábbis őt ismerték. Humorával bárkit
meg tudott ragadni. Kortalan sportos meg
jelenése, ápoltsága minden körbe bejutást
engedett.
Hosszú évekig volt hajléktalan. Közben
nyugdíjas is lett, nyugdíját nem volt hova

kérnie lakcím híján. A barátok számlájá
ra érkezett a nyugdíja, néhány ruhája is
ott volt. Munkája szerencsére mindig volt,
szerették a keze nyomát, megbecsült volt
mindenhol, mindent rábíztak, bármit meg
tudott oldani, bármiben lehetett rá számí
tani teljes vállszélességgel. Így került egy
nagyon elegáns helyre, ahol egyszerűen a
mindenes lett.
Az évek gyorsan teltek, míg rátalált egy
igazi érzelem. A nő okos volt, művelt, ön
álló, szabad. A férfi odaköltözött hozzá, és
feleségül kérte. Szabadnapjain a férfi felújí
totta a lakást, bevásárolt, főzött, ajándéko
kat vett az asszonyának. A nő sikerei voltak
a legnagyobb boldogsága, büszke volt a nő
szépségére, tehetségére.
A csillagok igazi értéke a fénye, amit má
sokra sugároznak. Ha megtaláltad azt, aki a
te csillagod, ne hagyd magára többé. A csil
lagok nem magányra születnek...
2018. november, első díj

Meteorológusok
mérséklet 10 °C körül alakul. Néhol esetleg
30–35 °C lesz, de ez nem tipikus. Összessé
gében, ha az időjárás így marad, akkor nem
változik.
Heti időjárás-előrejelzés. A sztár a szoká
sosnál jóval előbb kel fel. Úgy tíz perccel. Ez
már nagy munka.
– Asszony, hány fok van?
– 10 °C a szobain.
– Nézd meg a medencét, ott mi a helyzet!
– Se gólya, se liba.
Veszi a telefont, és már diktálja is:
– A héten hűvösre fordul az időjárás. Az
ornitológusok megfigyelései szerint a gó
lyák csapatai felkészültek a nagy útra. A hét
elején, a munkanapokon őszies napsütés
várható, a hétvégi szabadnapokon viharos
ra fordul az időjárás. Átfutó felhőzet, majd
visszafutó is. Helyenként csapadékkal, a
napos országrészeken száraz marad az eső.
A mester nagy valószínűséggel eltalálja
mindig a jövendőt, csak a helymegjelölés
nem egészen konkrét. De olvasni azt tudni
kell a sorok közt.
Jobban járnánk persze, ha az összes idő
jóst elcsapnák a hivatalból. Kettőt azért
meg kellene tartani. Az egyik kapkodná a

szúnyogokat, a másik pedig etetné a leve
libékát.
Hogy miért is írtam mindezt, elmon
dom.
A minap hallgattam az előrejelzést, mely
egész hétre ragyogó napsütést ígért. Komó
tosan nekiláttam a kocsimosásnak, és mire
éppen készen voltam, sűrű cseppekben sza
kadt az eső. A szomszédom, aki aktív zöld
párti, rosszallóan mondta:
– Látod, tíz liter vizet szennyeztél be ko
csimosáshoz.
Szerencsére nem tudta folytatni, mert
sietett egy Greenpeace-tüntetésre. Tüntet
tek az atomerőművek mellett. Az állítólag
kíméli a környezetet. Kifejezetten környe
zetbarát. Valóban így van. És mellesleg évi
kétmillió köbméter vizet használnak fel a
reaktor hűtésére.
Ilyenek a zöldek.
Sötétzöldek.
2018. november, harmadik díj
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A családok kilakoltatását
megelőző törvényjavaslatról
A Város Mindenkié megkapta az Emberi
Erőforrások Minisztériumának válaszát,
miszerint Prof. Dr. Kásler Miklós mi
niszter úr sajnos nem fog tudni szemé
lyesen találkozni a csoport aktivistáival a
gyermekes családok kilakoltatása ügyé
ben. Gyors válaszukban ugyanakkor
ígéretet tettek arra, hogy a Parlamenti
Államtitkárság fog foglalkozni a megke
resésünkkel.
A Emberi Erőforrások Minisztériu
mának Miniszteri Titkársága válaszolt
megkeresésünkre. Repka Ágnes titkár
sági referens nyújtotta a csoport számára
a fenti tájékoztatást. Ennek megfelelően
a Minisztérium egyszerre biztosította
a csoportot, hogy megkapták a megke
resést, valamint, hogy a Parlamenti Ál
lamtitkárság egy előre meg nem nevezett
munkatársa hamarosan felveszi velünk a
kapcsolatot annak érdekében, hogy meg
kezdődhessenek a további egyeztetések.
A Parlamenti Államtitkárságon az ille
tékes vezető, Rétvári Bence miniszterhe
lyettesi feladatokat ellátó államtitkár. Az
államtitkár 2014 óta látja el az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parla
menti államtitkári feladatait. Ezt megelő
zően pedig 2010 óta a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
Az államtitkár több alkalommal kiemelte
a Családok Évében a családok megsegí

tésének jelentőségét. Ennek részeként azt
is nyilatkozta, hogy minden korábbinál
nagyobb támogatásokkal segítenék meg
a családokat. Külön kiemelte, miszerint a
kormány számára a gyerekek és a csalá
dok az elsők.
A Város Mindenkié üdvözli a minisz
térium válaszát, és reméli, hogy mihama
rabb sor kerülhet az egyeztetésre.
A most már több, mint tízezer em
ber által aláírt Stopkilakoltatás petíció
ban A Város Mindenkié kiemelte, hogy
a kilakoltatások különösen a gyerekes
családok számára hordoznak hatalmas
veszélyt. Ilyenkor ugyanis – ha a család
nem talál más megfelelő elhelyezést – a
gyermekek állami gondozásba kerülnek
és rendszeresen traumatizálódnak. Re
méljük, hogy Rétvári államtitkár korábbi
kijelentéseivel összhangban átérzi a hely
zet súlyosságát és egyetért velünk abban,
hogy a minimum mimimuma, hogy csa
ládok ne kerülhessenek az utcára, egy
mástól elszakítva.
Bízunk benne, hogy a megkeresést
mihamarabb követheti a személyes ta
lálkozó annak érdekében, hogy a 15 ci
vil szervezet által is támogatott törvény
javaslat valósággá válhasson. Várjuk a
Parlamenti Államtitkárság jelentkezését,
hogy mihamarabb lehetőséget kapjunk
az egyeztetésre, hogy 2019-ben a kilakol

Új tagok/érdeklődők:
Udvarhelyi Tessza:
06 20 381 8996
Utcajogász
és Találkozási pont:
minden pénteken 16 és 18 óra között az
Aurórában (Bp. 8. ker. Auróra utca 11.)
E-mail:
avarosmindenkie@gmail.com
Honlap:
www.avarosmindenkie.hu
Facebook:
www.facebook.com/AVarosMindenkie
tatási moratórium lejárta után egyetlen
családot se lehessen közös elhelyezés nél
kül kilakoltatni.
CSATLAKOZZ A PETÍCIÓHOZ!
http://ahang.hu/stopkilakoltatas
CSATLAKOZZ A STOPKILAKOLTA
TÁS KAMPÁNYHOZ:
minden csütörtökön 19-21h
Bp. 8. ker. Szentkirályi utca 22-24.

Közvetlenül
segíthetek
Hűtőszekrény és mikró

Frissen lakásba költőző FN terjesz
tőnek nagy szüksége lenne hűtőre és
mikróra. Segítségét előre is köszönöm!
Nyitrai Beatrix
06 70 300 509

Kertrendezés

Tóth Tibor munkája

Vállalunk fametszést, téli lemosó
permetezést, fakivágást. Ugyanitt
kertépítő szakember mellé kertész és
kőműves munkatársat keresünk.
ifj. Szakács János
0620 417 0100, 0630 200 5183

9

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

r
e
j
t
v
é
n
y

2018. január 24. – XXVII. évf. 640. szám

Friedrich Nietzsche gondolata
Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja
alapította: Ungi Tibor
(a lapot hajléktalan emberek írják
és terjesztik)
kiadó: Menhely Alapítvány

honlap: www.fedelnelkul.hu
facebook: www.facebook.com/FedelNelkul

a Menhely Alapítvány számlaszáma:
13700016-01950018
adószáma:
19013213-1-42
a Fedél Nélkül számlaszáma:
13700016-01950032
HU ISSN 1416-8855
Szerkesztőség:
1073 Budapest, Kürt u. 4.
levélcím: 1410 Budapest 7, Pf.: 216
telefon, fax: 322-3423
e-mail: fedelnelkul@fedelnelkul.hu
alapítványi koordinátor (felelős szerkesztő):
Kepe Róbert
telefon: 322-3423 vagy 20/468-2617
e-mail: kepe@fedelnelkul.hu
fogadóóra:
Csütörtök 13-16 (előzetes egyeztetés
szükséges)
címlap-tervezés: Sallai Jutka
pályázati munkákat lektorálta:
Zászkaliczky Anna Eszter
hirdetésfelvétel:

levélcím: 1410 Budapest 7, Pf.: 216
telefon, fax: 322-3423; 20/468-2617
e-mail: fedelnelkul@fedelnelkul.hu
a lap formátuma: A/4,
borító: színes
belső oldalak: két színnyomással
terjedelme: 12 oldal

lapterjesztés:

kizárólag sorszámozott, fényképes, laminált
terjesztői igazolvánnyal terjeszthető.
A terjesztői igazolvány mérete:A/6,
színe: kék vagy piros.
Terjesztőink a lapot 45 forintért vásárolják meg.
Az olvasó által a lapért adott összeg adomány,
amely a terjesztőé.
Eladási ár így nincs meghatározva.

nyitvatartásunk:

Lapvásárlás, terjesztői igazolvány kiadása, új terjesz
tő jelentkezése minden munkanapon:

hétfőtől péntekig: 9-12-ig

Ügyeleteseink várják észrevételeit!
Tel.: 322-3423
Szenográdi Réka: 06-20/277-5030
Kepe Róbert: 06-20/468-2617
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A rejtvény fősoraiban
Friedrich Nietzsche
(1844-1900) német filozófus
gondolatát olvashatja.
beküldési határidő:
február 11.
A helyes megfejtést beküldők
az Írók Boltja
könyvajándékait nyerhetik el.
postacímünk:
1410 Bp.7, Pf.: 216 – skandi
rejtvényszerkesztő: Jobbágy Tibor

a 637. lapszámunkban
megjelent rejtvény
helyes megfejtése
Arisztotelész
mondása volt:
„Minél nagyobb a jólét (1),
annál könnyebben felborulhat (2).”
A Líra Könyv Zrt. könyvajándékait
Gedos Zorka
budapesti olvasónk nyerte.
Nyereményét csomagban küldjük el.

Ezúton is gratulálunk!
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Haziel: Őszi tájkép 								

Művészetbarátok!
250. lapszámunkban művészeti pályázatot hirdettünk meg hajléktalan emberek számára, próza, vers és kép kategóriákban. Kategóriánként és havonta
3–3 alkotást díjaz zsűrink (5, 3 és 2 ezer forinttal), azaz havonta kilenc ember
munkáját tudjuk honorálni jelképes összeggel. Év végén a tizenkét hónap legjobbjait az erre a célra alakult zsűri újra értékeli, s mindhárom kategóriában
kiadja az Év Alkotása díjat.
A visszavonásig érvényes pályázati felhívásra az ország minden szegletében akadt
csatlakozó, 394 személytől összesen 10267 pályamunka érkezett lapzártánkig,
azaz kezdeményezésünknek komoly sikere van.
A nyertesek pénzdíjait az indulás óta Olvasóink készpénzadományaiból
finanszírozzuk, ezért művészeti pályázatunk, alkotóink munkájának finanszírozásához

támogatókat keresünk .
Ha segíteni szeretne, vagy bármilyen ötlete,
észrevétele volna, keressen bennünket!

Kepe Róbert
0620-468-2617,
kepe@fedelnelkul.hu
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Harmat
harmatgyenge hajnalon
harmatmosta virágos réten
vadásznak a napsugarak
ártatlan harmatgyöngyökre
nevetve tűzik azokat
arany nyilaik hegyére

Pollák László
2018. november, harmadik díj
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