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TOUR DE CHANCE 2020 – ÉRTÜK TEKERTÜNK, ERRE KÖLTJÜK! 
 
 
„… sose hittem volna, hogy idáig eljutok. Mikor egyre jobban kezdtem járni az iskolába és napról 
napra jártam, hihetetlen volt. Nem tudtam elhinni, hogy itt ülök és tanulok, ezt én csinálom és ez nem 
álom. És utána, mikor már a vizsgán túl voltam, nem hittem el, hogy én erre, erre képes vagyok." 
  

Ivett, aki 6 gyereket nevel egyedül egy anyaotthonban  
 

 
 
 
Annamária 
 

Annamari a negyvenes éveiben jár és egy kicsi zsákfaluból menekült el.  Szülei mindketten 
alkoholbetegek voltak, a kislány születésétől kezdve súlyos bántalmazásoknak volt szemtanúja. 6 éves 
korától kollégiumban élt, itt érettségizett le. Nagyon fiatalon született első gyereke, majd sorban jöttek 
a többiek, férjével 5 gyerekük született. A párkapcsolatban az első pillanattól kezdve jelen volt a 
bántalmazás, a férfi alkohol-, és droghasználó. Sokszor súlyosan megverte feleségét, aki így 
elveszítette fogai nagy részét. Egy késes támadás után Annamária gyerekeivel együtt elmenekült 
otthonról és egy anyaotthonba, majd kiléptető lakásba költözött. Okos és kedves nő, aki hihetetlen 
energiákkal kezdte újra az életét és csodálatra méltó motiváltsággal vágott bele a pályázati programba. 
Jelenleg takarítóként dolgozik, de szeretne jobb munkát találni. Erre már ígéretet is kapott, de ahhoz, 
hogy felvegyék, pótoltatnia kell a fogait, hiszen látványos a hiányosság és nehezen is beszél emiatt. 
Egy jó minőségű fogpótlás még TB finanszírozással is nagyon sokba kerül, így ebben segít neki a Van 
Esély. A fogainak rendbetétele mellett Annamária számítógépes ismereteket is tanul szociális munkása 
segítségével, és nagyon jól halad. 
 
 
Tamás 
 

A harminc év körüli Tamás állami gondozásban nőtt fel. A hozzá közel állók közül már csak a testvére 
él, akihez nagyon ragaszkodik. Nincs szakmája, 13 éves kora óta dolgozik. Csupán néhány éve él 
hajléktalanszállón és nagyon szeretne kijutni, saját otthonában élni. A járvány következményei miatt 
alkalmi munkalehetőségei nagyon beszűkültek, korábbi munkaadója bezárt. Azért pályázott most 
hozzánk, mert OKJ bolti eladó tanfolyamot szeretne végezni, hiszen már többször dolgozott üzletben, 
és egy stabil munkahely megszerzésében látja a kiutat jelenlegi rossz helyzetéből. A tanfolyam online 
módon már el is kezdődött, ha minden jól megy, Tamás fél év múlva már egy eladópult mögött 
dolgozhat és a magasabb, kiszámíthatóbb jövedelemből elkezdhet gyűjteni egy albérleti kaucióra. 
 
 

Szeretnénk, ha megismernétek azokat az embereket, akiket az elmúlt hónapokban támogattunk és 
akikre nagyon büszkék vagyunk! A fotók az általatok támogatott személyeket ábrázolják. A képeken 
szereplők abba egyeztek bele, hogy a híreinkben szerepeljenek, egyéb helyeken nem kerülhetnek 
felhasználásra a fotók. Bízunk bennetek, köszönjük, ha pályázóink anonimitását segítetek megőrizni, 
és semmilyen formában nem teszitek közzé sem a szöveget, sem a képeket!  
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Alex 
 

Alex nagyon fiatal, alig 20 éves. Párjával, Vanesszával és 
két egészen kicsi gyerekével családi átmeneti otthonában él. 
Gyerekként már megtapasztalta, hogy milyen egy intézmény 
falai között élni, szüleivel is mindig bizonytalan volt a 
lakhatásuk. A fiatal párnak még sosem volt önálló otthona, 
évekig rokonoknál laktak, ide-oda költözve, mire végre 
felvételt nyertek az intézménybe. Most azért küzdenek, hogy 
innen kikerülve már állandóságot és biztonságot tudjanak 
majd nyújtani gyerekeiknek, akik egészségügyi 
problémákkal születtek és akikért mindent megtennének. 
Alex sokat és keményen dolgozik egy gyárban, de az általa 
keresett pénzből még így sem tudnak sokat félretenni, ezért 
Vanesszával közösen új tervet dolgozott ki az előrelépésre. 
Munka mellett régi álmát szeretné megvalósítani, a Van 
Esély támogatásával jelentkezett egy barber (borbély, 
férfifodrász és szakállnyíró) képző suliba, ahova most 
nagyon lelkesen jár és az első modulzáró vizsgát már 
sikeresen teljesítette. 
 
 
Géza 
 

Géza középkorú, egyedülálló férfi, aki egy válás után került utcára. Évekig egy erdőben élt, de nemrég 
támogatott lakhatáshoz jutott. Zárkózott, magának való ember, de az utóbbi időben mintha kicsit nyitna 
a többiek felé. Személy-, és vagyonőrnek tanul a Van Esély támogatásával. Az elmúlt években mindig 
portásként, biztonsági őrként dolgozott, de a végzettség hiánya miatt nagyon kiszolgáltatott 
helyzetekbe került. Előző munkahelyén 4 évet töltött, fizetését ez idő alatt az óránkénti 500 forintról 
680-ra emelték, majd a járvány miatt elbocsátották. Szerencsére hamar talált új állást, de a végzettség 
hiánya itt is hátrányokat jelent: nem jelentették be, nincs szerződése, pedig a közelgő nyugdíj miatt ez 
kiemelten fontos lenne a számára. Most nagyon tanul, hamarosan vizsgázik, és gyűjti az erejét az 
önérvényesítésre.  
 
 
Evelin 
 

Evelin mozgássérült, roma, egyedülálló, kisgyerekes és nő. Harminc év körül van, és még egy családok 
átmeneti otthonából pályázott hozzánk, de időközben kislányával sikerült kiköltöznie albérletbe. 
Mélyszegénységben nőtt fel, születése óta egészségügyi problémákkal küzd, gyerekként sokat volt 
kórházban és szinte egyedül van a világban. Tavaly érettségit szerzett, jelenleg a Van Esély 
támogatásával OKJ bér-, és TB ügyintéző tanfolyamra jár. Nehezen boldogul, folyamatosan kérdéses, 
hogy fenn bírja-e tartani a saját albérletet, egyelőre a felhívásunkra érkezett sok adománynak és a 
segítségetekkel talált rehabilitációs munkahelyen végzett csomagoló munkának köszönhetően még 
sikerül. Az online oktatás is kihívást jelent Evelin számára, jelenleg olyan önkéntest keresünk mellé, 
aki bérszámfejtőként gyakorolná vele a számolós feladatokat. A modulzárók hamarosan, a 
záróvizsgája ősszel lesz. Evelin nagyon izgul és sokat tanul, segítőjével közösen rengeteg energiát 
tesznek a közös munkába. Evelinről Grimm Balázs cikket írt, mely a Magyar Hangban jelent meg:  
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/02/25/peldakep-lehetne-megis-munkaert-konyorog/ 
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Kevin 
 
Kevin és Brigi nagyon fiatalok. 15 éves koruk óta egy párt alkotnak, most 19 évesek és kislányukkal, 
Kamillával családok átmeneti otthonában élnek. Gyerekként, nagyon nehéz családi körülmények 
között élve találkoztak, és azóta is erős támaszt jelentenek egymásnak és Kamillának. Kevin 13 éves 
kora óta dolgozik, kezdetben illegálisan, majd bejelentve, 4 éve ugyanannál a vállalkozásnál. Most 
ígéretet kapott, hogy ha jogosítványt szerez, akkor a céges autót használva több és önállóbb feladatokat 
kap majd. Ha többet tud keresni, többet tudnak félretenni és a család közelebb jut az önálló lakhatás 
megteremtéséhez. Ebben segítünk most nekik.  
 
 
 
Dávid 
 

Dávid 23 éves. Születésekor állami gondozásba került, 
anyját, apját nem ismeri. Sok traumán és veszteségen 
verekedte át magát addig, amíg nagy döntésre jutott: 
érettségizni szeretne, majd továbbtanulni, és 
szociálpedagógusként majd a gyermekvédelemben 
dolgozni. Hajléktalanszállón élve, munka mellett 
kezdte folytatni a korábban félbehagyott középiskolát. 
Most végezte el az utolsó évet végzi és emelt szintű 
érettségit tett le ill. felvételizett az egyetemre. Az online 
tanulás miatt laptopra pályázott a Van Esélyhez, hiszen 
eddig telefonon tudott csak belépni az órákra. Dávid 
pályázatát nagy örömmel támogattuk és a számítógép 
mellett ösztöndíjjal is tudunk neki segíteni, így felvételi 
előkészítő különórákra is tudott járni.  A facebook 
oldalunkon írtunk róla és a története sok embert 
megérintett. Egy adományozó egész évben állja Dávid 
étkezését és közlekedését, hogy a tanulásra tudjon 
összpontosítani. maximális erőbedobással készült és 

végre túl van a nehezén: megvolt az érettségi, várjuk az eredményeket!  
 
Dávidról több újságcikk és írás született, itt olvashatjátok őket: 
 
- Zsilák Szilvia írása: https://orokbefogadokegyovit.hu/allami-gondozasbol-kikerulve-lett-

hajlektalan-most-egyetemre-keszul/ 
- Várkonyi Gábor (a Dávidot támogató adományozó) sorai: 

https://www.facebook.com/van.alapitvany/photos/a.227035960806195/1799191366923972/  
- Szarvas Zsolt és Varga Imre cikke: https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/intezet-hajlektalan-fiu-

kitores-egyetem/plsc1l6?fbclid 
- Emesz Lilla interjúja a Karc FM-en: https://www.mixcloud.com/karcfm/sp%C3%A1jz-2021-03-

01-0900-1200-2/ 
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Márk 
 
Márk és Lívia 30 körüli pár, akik közös lányukkal és Márk előző házasságából származó két kisfiával 
vidéken, egy családok átmeneti otthonban élnek. Egyikük faluból származik, másikuk budapesti, de a 
sorsukban közös, hogy gyerekként alkoholbeteg, bántalmazó családban nőttek fel, amely sem kicsi 
korukban, sem felnőttként nem tudott biztonságot és támogatást nyújtani nekik. Nagyon zűrös időszak 
áll mögöttük, ide-oda vándoroltak, nem volt otthonuk. Találkozásuk és összekapaszkodásuk 
megnyugvást hozott a család minden tagja számára, Márk előző házasságában született gyerekei is 
ragaszkodnak Líviához, aki szeretettel és elfogadással fordul feléjük. Az elmúlt évek hányattatásai 
után most úgy tűnik, egy kis nyugalmat találtak az intézményben, ahol élnek, és ahol szakmai stáb 
segíti őket. Mindketten dolgoznak, a gyerekek oviba, suliba járnak. Márk nagyon szeret a jelenlegi, 
építőipari munkahelyén dolgozni. Főnökei bíztatták, hogy csináljon jogosítványt (erre pályázott 
hozzánk), hiszen akkor komolyabb feladatokat is rábízhatnának és többet kereshetne, többet tudnának 
félrerakni a kiköltözésre. Mire meglesz Márk jogsija, férj is lesz belőle, hiszen esküvőre készülnek az 
átmeneti otthon lakói és munkatársai, Márk és Lívia pár hét múlva összeházasodik! 
 
 
 
Rudolf 
 
Rudi és Hajni három kicsi gyerekkel laknak családok átmeneti otthonában. Mindkettejük gyerekként 
is szegénységben és kiszolgáltatottságban élt, folyamatosan a létfenntartás és a szétesés határán 
egyensúlyozott mindkét család. Rudiék megörökéltek a vészhelyzeti működést, hiába próbáltak már 
többször albérletben élni, nem tudták megtartani, fenntartani az otthonukat, mindig menni kellett. Az 
intézményi lét most a stabilitást jelenti a számukra és lehetőséget, hogy koncentrálják erőiket, 
gyűjtsenek, megalapozzák az előrelépési terveiket. Rudi motoros futárként dolgozik, a munkáját 
szereti, a munkahelyén meg őt szeretik, de komoly kockázatokat vállal ezzel, hiszen nincs 
jogosítványa. A Van Esély most a jogsi megszerzésében segíti őt. Már zajlik a tanfolyam, reméljük, 
hogy Márk hamarosan már hivatalosan is futárkodhat és biztonságot teremthet családja számára! 
 
 
 
Nóra 
 
A szintén családok átmeneti otthonában élő Nóra nagyon kedves, fiatal pályázónk. Kicsi gyerekkora 
óta óriási terheket cipel, 6 évesen már önállóan gondoskodott testvéreiről, etette, gondozta, bölcsibe, 
oviba vitte őket. Időről időre pánikrohamokkal és mindenféle egészségügyi gondokkal küzd. Saját 
magával minimálisan sem tudott korábban foglalkozni soha, felnőve úgy tűnt, hogy csak egyetlen 
forgatókönyv állt előtte: a kiszolgáltatott, függő helyzetű anya szerepe. Nemrég, hosszú ideig tartó 
lelki-, és fizikai bántalmazások után mégis elmenekült a gyerekeivel, a traumatikus történések és teljes 
összeomlás után pedig sikerült újra felállnia. Most azért pályázott hozzánk, hogy szakmát szerezzen. 
Egyre erősebb, magabiztosabb és kiegyensúlyozottabb, példaértékű gyakorlati érzékkel menedzseli a 
gyerekeivel közös életüket. Ha végez a suliban, dadus lesz egy oviban.  
 
Kempf Zita cikke Nóráról:  
https://nlc.hu/csalad/20210304/hajlektalan-anya-atmeneti-otthon-lakhatas-munka/?fbclid 
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Oszkár 
 
Osziék Budapest egy erdős területén éltek sokáig, míg végül támogatott lakhatáshoz jutottak. 
Beköltöztek, elkezdték fizetni a rezsit, amikor kitört, majd újra erősödött a járvány, melynek 
következtében Oszkár elveszítette a munkahelyét. Élete során mindig sokat dolgozott, túlélt egy 
agyvérzést és több stroke-ot. Biztonsági őr képzésre pályázott hozzánk, lelkesen és elkötelezetten 
készült a vizsgára, amit már teljesített volna, ha nem kerül karanténba, ő is és a családja is elkapták a 
koronavírust és megbetegedtek. Nincs túl jó fizikai állapotban sem ő, sem a párja, úgyhogy nagyon 
izgulunk, hogy szépen meggyógyuljanak. 
 
 
Inez 
 
A harminc körüli Inez súlyos élettörténettel a háta mögött, szenvedélybetegséggel küzdve pályázott 
hozzánk azért, hogy szakmát szerezzen. Egészen kicsi volt még, amikor édesanyja elhagyta, apjával 
élt, majd kollégiumba költözött. 15 évesen dolgozni kezdett, kb. ekkor kezdődtek az alkoholproblémái. 
16 évesen hivatalosan is abbahagyta a sulit, napszámosként, majd takarítóként dolgozott és 
megszületett az első gyereke, majd sorban még ketten jöttek a világra. Inez férje bántalmazta a 
feleségét, egy alkalommal annyira, hogy a nő kórházba került. Elváltak. Nagyon fájdalmas és zűrös 
időszak következett Inez és a gyerekek életében, intézményről intézményre jártak. Volt, hogy Inez 
hónapokig az utcán aludt, mert az alkoholizmusa miatt nem maradhattak a családok átmeneti 
otthonában. A gyerekek végül ideiglenesen állami nevelésbe kerültek. A hír Inezt teljesen összetörte, 

hiszen nagyon erős kapcsolat fűzi a 
gyerekeket az anyukához, aki 
pontosan felismerte felelősségét a 
történtekben, az elszakadás ettől csak 
még fájdalmasabb lett a számára. Ez 
volt az a pont, ahol Inez orvosi és 
pszichoterápiás segítséget kért ahhoz, 
hogy ne igyon többet. Jelenleg lassan 
egy éve tiszta, dolgozik saját magán 
munkahelye van, tanul és hamarosan 
szakma lesz a kezében. Mindent, de 
mindet megtesz azért, hogy 
visszakaphassa a gyerekeit.  

 
 
Éva 
 
Éváék egy bölcsis, egy ovis és egy alsós gyerekkel lettek otthontalanok, mikor teljesen leégett a 
lakásuk. A család több generációnyi mélyszegénységet igyekezett maga mögött hagyni, mikor a 
világvégi kis faluból albérletbe költöztek Budapesten. Sajnos, nem sokáig tartott a nyugodt életük, a 
lakásban tűz ütött ki és mindenük elveszett. Szerencsére nem sérült meg senki, de így is súlyos sokkot 
élt át a család. A tűz után teljesen nincstelenné váltak, csak néhány ruhájuk maradt, így költöztek 
szükséglakásba, majd családok átmeneti otthonába. Attila, Éva párja sokat tanult azért, hogy 
kikerüljenek ebből a helyzetből, két szakmája is van, rengeteget dolgozik. Éva óvodai dajkaképző 
tanfolyamra iratkozott be a vanesélyes támogatásból, nemsokára vizsgázik. Nagyon reménykednek az 
előrelépésben, erős, és összetartó családot alkotnak, bíznak a jövőben. 
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Béla 
 
Béla Erdélyben született és nőtt fel, nagyon szegény 
családban. 12 évesen már állatokkal foglalkozott, nem 
fejezte be az általános iskolát. Fiatalon, jobb élet 
reményében jött Magyarországra, de nem sikerült javítani a 
helyzetén. Most ötvenes éveiben jár, egész életében 
segédmunkásként dolgozott, legtöbbször be sem jelentve, 
feketén, viselve az ezzel járó kiszolgáltatottságot. Más 
országokban is szerencsét próbált, párjával, akivel már sok 
éve óta együtt vannak, gyalog jöttek haza Olaszországból. 
Az utóbbi időszakban kicsit megnyugodott az élete, 
feleségével szobát bérelnek, nagyon jó kapcsolatot 
alakítottak ki az őket segítő szociális munkásokkal. 
Egyikük önkéntesként segíti most is, noha szakmailag már 
nem állnak kapcsolatban. Most közösen pályáztak a Van 
Esélyhez, hogy Béla biztonsági őrnek tanulhasson, hiszen 
konkrét ígéretet kapott arra, hogy a tanfolyam elvégzése 
után ismerőse munkát ad neki. Béla néhány napja sikeres 
levizsgázott, nemsokára biztonsági őrként kezd dolgozni. 
 
 
Márton 
 
Marci és Dóri még gyerekként, 14 évesen ismerkedtek meg, most húszas éveik elején járnak és három 
kicsi gyereket nevelnek egy intézmény lakrészében. Mindketten szegény, sokgyerekes családban 
nőttek fel, Dóri szülei a mai napig családok átmeneti otthonában élnek. A fiatalok erősen kapaszkodnak 
egymásba és közösen próbálnak előbbre jutni, kaucióra gyűjteni, pénzt félretenni az önálló életre. A 
három kisgyerek mellett is mindketten dolgoznak (takarítók) és emellett még tanulnak is. Dóri 
felnőttként általános iskolába jár, befejezi, amit korábban nem sikerült, és ez óriási dolog az ő 
helyzetében. Marci targonca-, és emelőgépkezelő suliba jár a támogatásunkkal, nemsokára vizsgázik. 
Ha meglesz a végzettsége, többet tud majd keresni és a kis családnak talán esélye lesz kiköltözni az 
átmeneti otthonból. 
 
 
Tünde 
 
Tünde huszonkét éves lány, aki édesanyjával, Máriával és 3 kisebb testvérével él egy átmeneti otthon 
szoba-konyhás lakásában. 9 éves volt, amikor apja súlyos bántalmazásai elől elmenekültek. Az 
elszakadási kísérletek többször kudarcot vallottak, így szinte egy évtizedbe telt, mire a család 
biztonságba került. Ebben a zaklatott időszakban Tünde lett anyukája és testvérei legerősebb támasza. 
14 évesen kimaradt a suliból, dolgozni kezdett, Máriával közösen tartották el és iskoláztatták a 
kisebbeket, akik közül a legidősebb azóta szakmát szerzett, a fiatalabbak középiskolába járnak. A 
fájdalmas események közös átélése és az együttes menekülés erősen összekovácsolta őket. Szerető és 
szorosan együttműködő családot alkotnak, céljuk egy saját lakás vásárlása. Erre gyűjtenek már hosszú 
évek óta és nagyon spórolnak, mindhárom kereső családtag fizetésének jelentős részét a közös 
perselybe teszik. Tünde szinte egész gyerekkorában felnőtteknek való terheket és felelősséget cipelt. 
Zárkózott, szorongó, lelkiismeretes ember, aki kicsi kora óta háttérbe helyezte magát. Nélküle nem 
tanulhattak volna a testvérei, nem jutottak volna ebbe a viszonylagos nyugalomba, nem lenne esélyük 



Van Esély Alapítvány 
1082 Budapest Baross u. 41. ● +36 20 587 2380 ● vanesely@vanesely.hu 
www.vanesely.hu  ●  https://www.facebook.com/van.alapitvany/ 
Bankszámla: 16200106-11647597 ● Adószám: 18170421-1-42 
 
1% - Add nekünk, továbbadjuk! Nagyon köszönjük! 
    

 
 

7 
 

a saját otthon megteremtésére. A pályázati lehetőséget meghallva az egész család összedugta a fejét és 
úgy döntöttek, itt az ideje, hogy Tünde ne csak a többiekkel, hanem saját magával is foglalkozzon. A 
fiatal nő jelenleg szobalány egy szállodában, ahol esélye nyílik jobb munkára, ha elvégez egy magas 
színvonalú mixer, pincér és barista tanfolyamot. Erre (és fogászati kezelésre) szavaztunk meg 
Tündének támogatást, aki hosszú kihagyás után ismét tanulni kezdett. 
 
 
Tibor 
 

Tibi elmúlt 60 éves és egy éjjeli menedékhelyről 
pályázott a Van Esélyhez azért, hogy személyi-, és 
vagyonőr lehessen. Már nagyon régóta hajléktalan, 
pedig úgy tűnt, simán indul az élete. Piacképes 
szakmája volt, sikerei a sportban, amikor egy súlyos 
tragédia kettévágta az életét: várandós 
menyasszonya nem sokkal a szülés előtt meghalt egy 
balesetben. Tibor mély depresszióba zuhant és ettől 
kezdve minden rosszul alakult. Bányában dolgozott, 
ahol egy munkahelyi baleset után napokig kómában 
feküdt. Ezután munkanélküliség, majd egy újabb 
baleset, lerokkantosítás és hajléktalanság 
következett. Az elmúlt években végig dolgozott, hol 
takarítóként, hol portásként, csak a járvány ideje 
alatt veszítette el a munkáját.  Ennyi baj közben 
mégis meg tudta őrizni a „fényt a szemében”, ahogy 
a fapadon dolgozó szociális munkás, Miki mondta. 
És tényleg, Tibi nagyon lelkes, akar, küzd. A 
pályázat eredmény-hirdetése előtt nem tudott aludni 
az izgalomtól. A siker sokat adott neki, megindult 
előre, szobát bérelt. A tanulást nagyon komolyan 
vette és sikeresen levizsgázott, a Ti 
támogatásotokkal immár személy- és vagyonőr!  

 
 
 
Köszönjük a Tour de Chance 2020 kampányunk követeinek, hogy olyan sportosak 😊, bátrak 
és elkötelezettek voltak és köszönjük mindenkinek, aki adományozott. Nélkületek nem ment 
volna! 


