Komárom. Két évvel ezelőtt pályázott a Mag-ház először az országos közfoglalkoztatási mintaprogramra, azóta
minden évben tíz hajléktalan dolgozhat náluk, hétfőtől péntekig, napi nyolc órában. Többek között gyümöl
csöst gondoznak, füvet nyírnak, lekvárokat, szörpöt készítenek, de ők végzik a hagyatéki bútorfelújítást és a
tanösvény padjainak karbantartását is.
o ..

MINTAPROGRAM - TÍZ HAJLÉKTALAN HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG, NAPI 8 ÓRÁBAN DOLGOZIK A MAG-HÁZBAN

Füvet nyírnak, lekvárt főznek
Nem volt egyszerű elkezdeni a hajléktalanok
kal a munkát a Mag-házban, de két év után
beállt a rend. Kiderült, hogy ki mit szeret csi
nálni, ki kivel dolgozik szívesen. A foglalkozta
tottak a programnak köszönhetően a társada
lom számára is fontos munkát végeznek.
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Két évvel ezelőtt pályázott a
Mag-ház először az országos
közfoglalkoztatási mintaprog
ramra, azóta minden évben tíz
hajléktalan dolgozhat náluk,
hétfőtől péntekig napi nyolc
órában.
Gondozzák a Szent
Pál-szigeten található gyümöl
csöst, füvet nyírnak, feldolgoz
zák a terményeket, lekvárokat,
szörpöt készítenek, de ők vég
zik a hagyatéki bútorfelújítást
és a tanösvény padjainak kar
bantartását is - tudtuk meg
Monostori Mirandolától, a
Mag-ház munkatársától.
Persze a kezdetek nem vol
tak ilyen egyszerűek, szabályo
kat kellett lefektetni, például
ittasan vagy más tudatmódosí
tó szer hatása alatt a hajlékta
lanok nem jöhettek dolgozni.

Aztán meg kellett tanulniuk
azt is, hogy noha kötetlenebb
formában, de ez is egy munka
hely, itt is el kell végezni az az
napi munkát. - Van olyan, aki
csak pár hétig dolgozik ná
lunk, de olyan is, aki a kezde
tektől itt van. A program most

Sokkal szabadabb va
gyok itt, mintha egy
gyárépületben dol
goznék.
Miklós
február 28-ig tart, de szeret
nénk megint pályázni. Az
elsődleges cél az, hogy a haj
léktalanok újra a társadalom
hasznos tagjai lehessenek,
munka közben pedig értéket
teremtsenek - magyarázza Mirandola.
A foglalkoztatottaknak arra
is van lehetőségük, hogy tan

A hajléktalanok minden, a Mag-ház tevékenységébe tartozó munkafolyamatból kiveszik a részüket.
folyamokon vegyenek részt,
többek között megtanulhatják
a kisgépek szakszerű használa
tát, amit aztán később adott
esetben egy másik munkahe
lyen kamatoztatni tudnak.
Többüknek az elmúlt hóna
pokban változott a munkához
való viszonya. - Ők takarítják
a közelben lévő buszmegállót,
ahol rengeteg csikket dobál
nak el az emberek. Borika, aki

már két éve dolgozik nálunk,
egy felhívást tett ki a buszmeg
állóba, arra kérve az embere
ket, hogy ne dobják le a földre
a csikket - tudtuk meg Miran
dolától. Borika egyébként min
den munkát elvégez.
- Talán legjobban a kapálást
szeretem, mert annak van lát
szata. De megcsinálok én min
dent, ha kell, akkor szemetet
szedek, ha kell, akkor a gyü

mölcsösben dolgozom. így leg
alább van valami jövedelmem
- mondja Borika. Miklós fél éve
csatlakozott a csapathoz, kivá
lóan ért a gyümölcsfákhoz és a
kisgépek kezeléséhez.
- Sokkal szabadabb vagyok
itt, mintha egy gyárépületben
dolgoznék. Ha folytatódik a
program, akkor én minden
képpen maradni szeretnék teszi hozzá Miklós.

