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Kedves testvéreim!  Kedves Olvasók!
 
Nemrégiben hallottam egy felmérésről, melynek bizalmi index a neve. 
Arra a kérdésre keresték a választ a felmérők, hogy az emberek kikben, 
milyen mértékben bíznak meg. A lista elején, tehát a leginkább bizalmat 
ébresztve, az orvosok álltak. A lista végén a politikusok. Bennük bíznak 
meg az emberek legkevésbé. A listán középen helyezkedtek el a papok, 
lelkipásztorok. Mondhatnánk, nem is rossz eredmény. Mégiscsak 
közepes.
Érdekes kérdés, hogy ha Jézus Krisztus földi életében csináltak volna 
egy ilyen felmérést, vajon ő hol állt volna a listán. Meggyőződésem, hogy 
valahol nagyon az elején. Miért? Azért, amit a felolvasott igében 
egyértelművé tesz Jézus: Ő szolgálni jött. Nem vagyont szerezni, nem 
hatalmaskodni, nem azért, hogy dicsérgessék. Szolgálni, életét adni jött.
Ő a példa számunkra. Rajtunk keresztül is ő akar szolgálni! Gyülekezeti, 
szociális intézményi területen is ezt akarja tenni! Nem kiszolgálni a 
folyton változó igényeket, de szolgálni a valóságos szükségeket. Nem az 
emberek közötti népszerűséget keresni, de keresetté válni segítő, 
figyelmes szolgálattal. Ő ma is kész tenni – rajtunk keresztül is – a 
szegénységükben küszködőkért, vagy a gazdagságukban kiüresedőkért. 
Ő tud utat mutatni a jövőjükben bizonytalanoknak, és segíteni tud a 
túlhajszoltaknak. Segíteni a szenvedélyek tüzében élőknek épp úgy, mint 
az elárvult, vagy kétségbeejtően nehéz helyzetbe jutott gyermekeknek. Ő 
szolgál ma is. Úgy, ahogy akkor tette. 
Egy énekünk így mondja ezt el: Gyermekként jött égi lény, Glória nélkül 
érkeztél.Te szolgáltál minekünk, Halálod által élhetünk.  Íme, az Úr, 
szolga Király, Most minket hív, kövessük hát! Hozzuk elé szívünk 
hódolatát, Imádjuk a Szolga Királyt!

A  TARTALOMBÓL :
I g e i  a l a p o k
K ö s z ö n t é s  
J o g s z a b á l y f i g y e l ő
B e s z á m o l ó k
B e m u t a t k o z á s

Éljünk úgy, hogy Jézus 

rajtunk keresztül 

elvégezhesse 

szolgálatát a 

környezetünkben!
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SZOCIÁLIS TELEPLÁTOGATÁS AZ ORSZÁG KÖZEPÉN  -   2018.   SZEPTEMBER

Szeptember 27 és 29 között ismét megszerveztük 
a Baptista Teológiai Akadémián szociális 
tárgyakat hallgató vagy ez iránt érdeklődő 
diákoknak a nagy hagyományokkal bíró szakmai 
tereplátogatást. A három napos túra célterülete 
Jász-Nagykun-Szolnok megye volt. A kicsit 
változó összetételű, 25 fő körüli csoport csütörtök 
reggel 9 óra után indult különbusszal az iskola 
épülete elől. Első célpontunk Jászladány volt, 
ahol a helyi családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat munkájával ismerkedtünk. Az intézmény 
vezetője, Gavaldik Lívia, diaképekkel kísért 
bemutatkozó előadását a helyi rendőr és polgári 
védelem vezetője egészítette ki. Több 
szempontból is betekintést nyertünk a település 
szociális problémáiba és annak kezelésébe, majd 
ezután, a helyi családgondozók segítségével, 
kisebb csoportokban lehetőségünk volt közvetlen 
tapasztalatokat szerezni egy szegregált 
településrészen. Három csoport személyautókkal 
elment terepre, a negyedik csoport a 
családsegítőben ismerkedett az ott folyó 
munkával, a pártfogó felügyelő révén pedig 
kiemelten a szociális munka e sajátos formájával.
Kis kerülővel Szolnokon, a Tisza Hotelben 
ebédeltünk, délután pedig Kőtelekre mentünk, 
ahol a település szociális ellátórendszerével és a 
település életével ismerkedtünk meg.  Lovász 
Tibor polgármester úr először az 
alapszolgáltatási központba vitte a csoportot. A 
szolgáltatási integrációban ötféle idősgondozási 
ellátás működik.  Az idősek klubjában éppen 
kisebb ünnepség volt, vidám éneklés színezte 
ottlétünket.

A polgármesteri hivatal felé menet 
meglátogathattunk egy családot, akik évek óta 
részt vesznek a helyi szociális földprogramban. 
A támogatás lehetőséget ad a kiskerti 
gazdálkodásra, ami nagy segítség a sokféle 
szociális problémával küzdő család számára. 
Az önkormányzat dísztermében polgármester úr 
bemutatta a település történetét, napi életét. A 
találkozáson jelen volt a szociális 
földprogramot működtető kisebbségi 
önkormányzat elnöke is.
Az első nap záró szakmai programja 
szállásunkon, a Tisza Hotel különtermében volt. 
Az Esély Közalapítvány igazgatója, dr. Nagyné 
Varga Ilona ismertette rendkívül összetett 
tevékenységüket, és néhány motivált diák 
lankadatlan lelkesedéssel kérdezett és 
beszélgetett vele az előadás után is. A meleg 
vacsorát követően jólesett a sörárium 
pincéjében a hűvös sör.
A második napon Tiszabőre és Tiszaburára 
látogattunk. Magyarország két talán 
legszegényebb falva az ország egyik jelentős 
kiterjedésű belső perifériájában található. 
Tiszabőn a Máltai Szeretetszolgálat egyik helyi 
vezetője, Tasi Krisztina vitte körbe a csoportot. 
Hosszú beszélgetések alakultak ki a 
Tanodában és a Gyerekesély Házban. Innen a 
majdnem négyszáz fős általános iskolába 
mentünk. Szerencsénkre éppen műsor volt a 
nagyteremben, ahol egy zenekar és a diákokból 
álló tánccsoport tartott rövid előadást.
 

Serafin József



A döcögős országúton fél óra alatt jutottunk el a közeli 
Tiszaburára. Bátki Márton a Máltai Szeretetszolgálat 
helyi koordinátora mutatta meg a helyi 
intézményrendszert és a foglalkoztatást segítő 
beruházásaikat: az óvodát valamint az újonnan 
létrehozott varrodát és asztalos üzemet, ahol rendkívül 
korszerű gépekkel fokozatosan épül fel a helyi 
termelési rendszer. Az üzemek megtekintése után a 
Szeretetszolgálat négy családgondozójának 
segítségével kis csoportokban mentünk az erősen 
hátrányos helyzetű település térben is szegregált 
telepére. A helyiek nyitottan fogadtak, behívtak a 
házukba, és beszélgettünk életükről, gondjaikról. Az 
átlagos polgár számára igen szokatlan lakókörnyezet 
olyan mértékben lekötötte a hallgatók figyelmét, hogy 
két diákunk lemaradt a buszról és csak 10 km után 
vettük észre. Ők még akkor sem hiányolták a buszt.
Szolnoki ebéd után Karcagra mentünk, ahol a Hit 
Gyülekezete imaterében találkoztunk a Baptista 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ helyi vezetőjével, 
Szabóné Marikával, aki részletesen bemutatta a 
nevelőszülői hálózat munkáját, és türelmesen válaszolt 
a lelkes hallgatók számtalan kérdésére is. Szállásunkra 
visszatérve vacsora és törökfürdő várt minket.
Szombaton két bentlakásos szociális intézményt 
látogattunk meg. Első utunk Domonyba vezetett. A 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
fenntartásában működő Pszichiátriai Betegek Otthona 
egy régi kúria épületében működik. Körülbelül hatvan 
fő ellátott él -  néhányan több évtizede - nagyon rossz 
infrastrukturális feltételek között. A jó színvonalú 
szakmai munkát az intézményvezető szakmai 
helyettese mutatta be a foglalkoztató helyiségben.
Innen rövid utazással értünk Gödöllőre, a Fővárosi 
Önkormányzat Idősek Otthonába. A nagy, sok szintű 
ellátást nyújtó intézményt Kovácsné Blaskó Mariann 
mutatta be. Az intézmény valamennyi egységét 
körbejártuk, láttuk a mozgáskorlátozottak számára 
kialakított részeket is. Az újonnan épült részek egészen 
magas színvonalú idősellátást tesznek lehetővé. Külön 
kiemelendő a demens részleg, ahol a korszerű és 
speciális kialakítású körülmények között minőségi 
gondozást kapnak a legelesettebb idősek is.
 

Záró megbeszélésünket is a demens részleg 
imatermében tartottuk. Feldolgozó beszélgetésünk 
színfoltja volt az egyik lakó, aki bejött a terembe, beült 
a körbe és több alkalommal vidáman énekelt nekünk. 
Megosztottuk egymással az elmúlt három nap 
élményeit, elmondhattuk véleményünket, 
meglátásainkat. Az élmények legtöbbje a 
teleplátogatásokhoz kötődött.  A legmélyebb 
benyomást a roma telepeken lakó szegények 
élethelyzete tette a hallgatókra. Másik kiemelkedő 
élmény az elkötelezett, kitartó szociális munkásokkal 
való találkozás volt, akik képesek kisebb 
elmozdulásokat, eredményeket elérni a mély 
társadalmi kirekesztettségben élő emberek életében. 
Törekedjünk arra, hogy példájuk szélesebb körben is 
látható legyen. Merjünk betekinteni a sokszorosan 
hátrányos helyzetű, kirekesztett emberek 
társadalmába, ezzel is segítve befogadásukat. Több 
hallgatót annyira megérintettek a leszakadó társadalom 
problémái, hogy a lehetséges jobbítás reményében 
már most jelentkezett tavaszi utunkra is.

"Ahogy a segítők és a 
tanárok foglalkoznak azokkal 

a gyerekekkel és a 
szüleikkel, a Korinthusi levél 

szeretethimnusza jutott 
eszembe."

"Lehet, hogy veszek egy házat 
Nógrád megyében és 

nevelőszülőként magunkhoz 
veszünk pár gyereket."

"Az a benyomásom, hogy nem 
törődünk azzal, hogy elöregedik a 
társadalom és nem készülünk fel 

eléggé erre a problémára."

"Nagyon jó, hogy a családok 
összetartóak."

"Megható volt, hogy tudták, 
hogy milyen körülmények 

között élnek, és mégis 
behívtak minket a házukba."

"Nagyon jó volt a 
gyerekműsor az 

iskolában."



A korszerű pszichiátriai ellátásban a korábbi „biomedikális modell” 
helyett egyre inkább előtérbe kerül a szociális funkció fogalma, ami az 
egyén társadalomban való működését írja le és ebben a 
megközelítésben a kliensek szerepfunkciói működésének javítása, 
fenntartása a központi feladat. Egyéni szinten a szociális készségek 
fejlesztése csökkenti a negatív tüneteket és a kognitív deficitet. A 
sikeres barát, szülő, munkatárs szerepműködésekhez erősíteni kell a 
függetlenséget, a családi és baráti hálózatokat, a kielégítő 
foglalkozást, munkát és az anyagi biztonságot.
A közösségi alapú pszichiátriai és szociális ellátás számára az vált 
elérendő céllá, hogy a kliensek képesek legyenek megtalálni helyüket 
a társadalomban. E cél eléréséhez szükséges, hogy a kórházi kezelést 
követően a kliensek felépülési folyamata az eredeti 
lakókörnyezetükben valósulhasson meg. A támogatott lakhatás ezt a 
lakókörnyezetet és az önálló életvitel lehetőségét biztosítja az érintett 
célcsoport kliensei számára.
A támogatott lakhatás igénybevételére jogosultak – súlyosan 
fogyatékos személy, fogyatékos személy, pszichiátriai beteg személy, 
szenvedélybeteg személy – közül a szakmai műhely a pszichiátriai 
betegséggel élő személyeket, mint célcsoportot mutatta be. A 
műhelymunka során elhangzott előadások és interaktív beszélgetések 
megerősítették a résztvevőkben, hogy a támogatott lakhatás komplex 
szolgáltatási hálózat nélkül nem kivitelezhető, ezért a szociális és az 
egészségügyi pszichiátriai szolgáltatások párhuzamos fejlesztése 
szükséges, ezen belül erősíteni kell azokat az ellátásokat, 
szolgáltatásokat, amelyek képesek az egyént a közösségben 
támogatni. 
A támogatott lakhatás a többi otthon közeli ellátást biztosító 
ellátórendszerrel, a pszichiátriai gondozóval, közösségi ellátással, 
nappali ellátással vagy nappali kórházzal együtt, szoros 
együttműködésben képes a megelőzést megvalósítani. 

Az MBE Filadelfia ISZI Szociális 
Módszertani Központ szervezésében 
október 3-án, Kiskőrösön támogatott 
lakhatás műhelytalálkozót 
szerveztünk – sorban a harmadikat, 
amelynek célcsoportja ezúttal a 
pszichiátriai betegek számára 
működtetett támogatott lakhatás 
szolgáltatást nyújtók voltak. A 
köszöntések után két előadás 
hangzott el. Gordos Erika, a Szigony-
utitárs a Komplex Pszicho-szociális 
Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit 
kft elnöke a pszichiátriai betegek 
szükségleteiről beszélt, Herold 
Krisztián, az OKEE vezetőségi tagja 
pedig „Az otthon közeli rehabilitáció a 
támogatott lakhatás és a pszichiátriai 
betegeknek nyújtott 
alapszolgáltatások vonatkozásában” 
címmel tartott előadást.  Ezután az 
SZGYF munkatársai – Deli Julianna 
és Orsós Veronika - három 
csoportban interaktív workshop-ot 
szerveztek. Az ebédet követően 
Marketi Judit az Esthajnal Alapítvány 
ill. Hajdu Julianna a helyi Sorsfordító 
Szolgáltató Központ, Sorsok Háza 
Szociális Intézmény vezetője  
pszichiátriai betegeket ellátó 
támogatott lakhatási programjukat 
mutatták be, ez utóbbi esetében 
tereplátogatás formájában is.

Támogatott lakhatás műhelykonferencia

Druskóczi Tünde

"A támogatott lakhatás és a 

közösségi, valamint a nappali 

ellátások együttes erősítésével 

multiplikátorhatás érhető el, 

amelynek kedvező hatását az 

egészségügyi szolgáltatói kör is 

hasznosíthatja."



A kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ 2017. június 01-től biztosít 
támogatott lakhatást pszichiátriai betegeknek, 2018. március 01-től pedig 
szenvedélybetegek részére is. Megismerve emberi sorsokat, 
élethelyzeteket, 2018. augusztusától még két házzal bővült szolgáltatásunk. 
Kiskőrösön jelenleg 12 fő pszichiátriai és 18 szenvedélybetegnek tudjuk a 
lakhatást biztosítani, Kiskunhalason további 10 pszichiátriai betegnek. A 
pszichiátriai betegek támogatott lakhatását jelenleg 12 hölgy és 5 férfi veszi 
igénybe, hárman (2 nő 1 férfi) hamarosan költöznek. A lakók közül egy 
házaspár van, ők és három hölgy bentlakásos intézményben éltek. Többen 
családból, vagy bentlakásos intézményből érkeztek, de vannak olyanok is, 
akik az utcán éltek előtte. Az igénybevevők leginkább a környékről valók, pl. 
Kiskőrösről, Kiskunmajsáról (Menedékváros), Kecskemétről, 
Kiskunhalasról, de van budapesti és tuzséri ellátottunk is. 
A szenvedélybetegek támogatott lakhatását jelenleg 2 hölgy és 11 férfi 
veszi igénybe, négy férfi pedig hamarosan költözni fog. A lakók között két 
házaspár van legtöbben családból érkeztek, de közöttük is van olyan, akik 
előtte az utcán éltek. Legtöbben a megyéből érkeztek – Kiskőrösről, 
Kiskunmajsáról (Menedékváros), Fülöpszállásról – emellett Debrecenből, 
Makóról és Budapestről.
Lakóink életkora 27-65 év között van, és a lakások kialakítása lehetővé 
teszi, hogy korosztálynak megfelelően helyezzük el őket.
Négy szenvedélybetegünk időközben talált magának munkát és el is tudott 
költözni tőlünk. Mivel a lakók egy teljesen új környezetben folytatják 
életüket, az együttélés megkönnyítése érdekében olyan foglalkozásokat 
biztosítunk nekik heti rendszerességgel, amelyek elősegítik a közös életet.
A közösségfejlesztés többféleképp valósul meg. Például részt vettünk egy 
társadalmi akcióban, egy felolvasó délutánon, ahol a jelenlévők egy irodalmi 
rendezvénnyel összekötött társadalmi érzékenyítés részesei voltak. A 
szervezők az érzékenyítés eszközeként a költészetet, különböző verseket 
használtak fel, amely által rálátás nyílt arra a közös munkára és 
együttműködésre, ami a szociális ellátásokat igénybe vevők és a civilek 
között létrejöhet, illetve létre is jött. Hiszen erre az eseményre sem került 
volna sor, ha a felolvasást nem vállalja a szociális gondozónő, a 
szenvedélybeteg, a pénzügyi előadó, a fogyatékossággal élő, a terápiás 
segítő, a nyugdíjas és a szociális munkás. Az érzékenyítés a szociális 
szakma egyik fontos feladata, rámutat arra, hogy az ellátást igénybe vevők 
is hasznos tagjai a társadalomnak, maradandót és értékeset tudnak alkotni, 
ugyanakkor egy elfogadó, toleráns és nyitott társadalmi beállítódást teremt, 
csökkentve a társadalmi előítéleteket.

Hajdu Julianna

Pszichoedukáció: heti egy alkalommal, 
melynek középpontjában a pszichiátriai 
betegségek megismerése áll, célja 
pedig a betegségtudat kialakítása, 
elfogadása, tünetek felismerése, 
tudatosítása.  

Bemutatkozik a kiskőrösi támogatott lakhatás szolgáltatás

Foglalkozásaink:

Egyéni készségfejlesztés: heti terv 
alapján, hetente 1-2 alkalommal, 
egyénre szabottan dolgozunk a 
figyelem, a gondolkodás, érzékelés-
észlelés, memória, kommunikáció, 
önismeret, életvezetés fejlesztésén, 
szinten tartásán.

Egyéni fejlesztő beszélgetés 
szenvedélybetegek részére: heti terv 
alapján, személyenként, eltérő 
területekre fókuszálva. Célja a 
munkavállalás ösztönzése, az 
egészségi állapot, párkapcsolat, családi 
kapcsolatok fenntartása, erősítése.

Csoportos foglalkozások: mindkét 
célcsoport részére külön-külön, heti 
rendszerességgel. Minden 5. alkalom után 
közösségfejlesztő programok vannak (pl.: 
bográcsozás, kirándulás). A csoportos 
foglalkozás adott tematika alapján 
egymásra épülő témákat dolgoz fel, azzal 
a céllal, hogy a csoporttagok alaposabban 
megismerjék egymás viselkedését, 
működését, megtanulják meghallgatni a 
másikat, elfogadják egymás véleményét, 
fejlődjön az önértékelésük, önbizalmuk és 
érdekérvényesítésük.



intézmény, most önállóan tud gondoskodni ételről, tiszta ruháról, mert 
az esetfelelős segítségével a bevásárlólista összeállításától kezdve a 
bevásárláson át, az étel elkészítéséig minden feladatot magabiztosan 
elsajátított.Vagy említhetjük azt a szenvedélybeteg ellátottunkat, aki az 
utcáról költözött be hozzánk, egzisztenciáját, munkáját, családját, 
gyermekeit elvesztve, de már nem lakik nálunk, mivel el tudott 
helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, és lakhatását is önerőből 
megoldotta. Azért, hogy a családjával való korábban kialakult 
konfliktusos helyzetét javíthassa és gyermekeit láthassa, felvettük a 
kapcsolatot az illetékes család-és gyermekjóléti szolgálattal, ami nagy 
motivációt jelentett számára, olyannyira, hogy a mindennapjaiban 
háttérbe szorult az alkohol. Az elköltözéssel a kapcsolat nem szakadt 
meg, továbbra is támogatjuk.
Jövőbeli terveink között szerepel, hogy, reagálva az igényekre, 
szeretnénk újabb támogatott lakhatást biztosítani fogyatékkal élők 
számára Kiskőrösön, és új terepként Baján is, ahol tevékenységünk 
kiegészülne akkreditált foglalkozással.
A Sorsfordító Szolgáltató Központ által biztosított sokszínű tevékenység 
működéséhez elengedhetetlen egy olyan csapat, akik kitartásukkal, 
hivatástudatukkal, szeretetükkel munkálkodnak a mindennapokban. 
Mészáros Ferencné, Opauszki György oszlopos tagjai ennek a 
csapatnak, és természetesen valamennyi munkatárs, akik nap, mint 
nap azért mennek be a Sorsok Házába, hogy jobbá, élhetőbbé tegyék 
az ellátottak, lakók, ügyfelek mindennapjait.

Szüleim Hajdúdorogon éltek, én 1976. 
február 13-án (pénteken) születtem 4. 
gyermekként. Születésem kalandos volt: a 
szülésnél komoly komplikáció lépett fel, és 
mivel Édesanyámnak akkor volt már 3 
kiskorú gyermeke, ezért az Ő életét 
mentették az orvosok. Világra jövetelemkor 
1-2 percig kérdéses volt, hogy életben 
maradok-e egyáltalán. Édesanyám életben 
maradt és én is. Különös születésem 
meghatározta az életemet. Sokáig kicsit 
teherként éltem meg, hogy biztosan azért 
billent a mérleg az ÉLET felé, mert valami 
nagyon fontos dolgot kell tennem az 
életben. Már egy ideje tudom, hogy ez a 
nagyon fontos dolog az, hogy segítsek 
azokon az embereken, akik nehéz helyzetbe 
kerültek. 
Az ezredforduló óta tevékenykedem 
szociális területen. Pályafutásomat 
családgondozóként, Hajdúdorogon, a 
gyermekjóléti szolgálatnál kezdtem. Közben 
munka mellett, gyermeket nevelve 
végeztem el a főiskolát, általános szociális 
munkás szakon szereztem diplomát 
Debrecenben. Mentálhigiénés asszisztensi 
képzésen is részt vettem, szakvizsgámat 
pedig Budapesten szereztem 
szenvedélybeteg és pszichiátriai 
betegellátásból.
A gyermekjóléti szolgálat után nagyon sok 
területen dolgoztam. Debrecenben éltem 13 
évet, ahol pszichiátriai betegek közösségi 
ellátásában közösségi gondozóként, majd 
támogató szolgálat vezetőjeként, 
gondozóként dolgoztam. 
Szenvedélybetegek nappali ellátásában, 
házi segítségnyújtásban is tevékenykedtem 
több évet.
Évtizedek óta látom, hogy az emberek egyre 
nehezebben élnek, gyakran kilátástalan 
helyzetben. Meggyőződésem, hogy ha 
valaki bármilyen apró cselekedettel, szóval 
jobbá tudja tenni egy embertársának az 
életét, akkor kötelessége megtenni.
 

Hogy ki vagyok én?

A támogatott lakhatás szükségessége 
vitathatatlan. Ezt rövid működésünk során több 
esetben is tapasztaltuk. Például az a házaspár, 
aki évtizedek óta bentlakásos intézményben 
élt, s minden alapvető szükségletét (étel, tiszta 
ruha, pénzkezelés, takarítás) biztosította az

 "Nem feladatnak élem meg a mindennapokat, hanem hivatásnak. Nem tudok 

nem segíteni ott, ahol lehet és tudok. Nekem ez a hitvallásom."



Szirtes-Tankó Tünde

OKTÓBER 1 - AZ IDŐSEK ÉS A ZENE VILÁGNAPJA

Az Idősek és a Zene világnapja alkalmából immár harmadik 
alkalommal szervezett közös rendezvényt a Magyarországi 
Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat. Október 1-én 
délután szép számú, de nem csak szépkorú közönség gyűlt össze 
a Nap Utcai Baptista Imaházban. Serafin József, a rendezvény 
ötletgazdája nyitotta meg az alkalmat, a délután háziasszonya az 
MBE Kommunikációs osztályának munkatársa, Murányi Anita volt, 
az Egyház részéről Simon Norbert gazdasági igazgató köszöntötte 
az egybegyűlteket.
A zenei részben az Andor Ilona Gyermekkar játékosan komoly, 
színvonalas előadását és öt tehetséges ifjú hangszeres játékát 
élvezhettük.Emlékezetes perceket szerzett az immár 90. évében 
járó Beharka Pál baptista orgonaművész, aki zenéhez fűződő 
viszonyáról és személyes emlékeiről mesélt fiatal és idősebb 
hallgatóságának. „Mit öröklünk és mit nem? A zene, mint 
személyiségformálás” címmel tartott előadást dr. Falus András 
immunológus, az MTA rendes tagja. Professzor úr prezentációja 
sok érdekes információval szolgált, amelyet a „nincs minden a 
génekben megírva” vezérgondolata köré szervezett. A rendezvény 
végén a Baptista Szeretetszolgálat és a kiskőrösi Filadelfia Idősek 
Otthona jóvoltából a szervezők ajándékokkal lepték meg a 
közönséget, akik kihasználva a jó időt, az imaház udvarán, terített 
asztal mellett, ráérősen beszélgettek még jó darabig.
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