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Életem egyik legkínosabb élménye az, amikor hosszú utazásom során megálltam 
egy benzinkútnál, tankoltam, majd mosolyogva nyújtottam át a bankkártyámat a 
pénztárosnak, aki betette a gépbe, hogy levonhassa a megfelelő összeget. A 
készülék sípolni kezdett és kiírta, hogy nincs fedezet. Eléggé nyugtalan lettem, 
mivel a készpénzem nem volt elegendő, de végül a pénztáros leleményes-
ségének köszönhetően megoldottuk a helyzetet és tovább folytathattam az 
utamat.
Segítő szakmában dolgozunk. Abban egyetérthetünk, hogy a szakképesítés 
alapkövetelmény, de messze nem elég a hatékony munkához. A legfontosabb 
dolog a szeretet. Gyakran mondjuk, hogy kevés a segítő, rengeteg a segítségre 
szoruló, ez pedig arra ösztönöz minket, hogy menjünk és cselekedjünk. A kérdés 
az, hogy a cselekedeteinket a szeretet motiválja-e? A képesítésünk, a szociális 
rendszerben betöltött pozíciónk hasonló egy bankkártyához. Nagyon szép, 
mutatós, lehet arany vagy platina, de amikor ráhelyezik a szeretet mérlegére, 
akkor derül ki, mennyit is ér.
Vajon van-e fedezete a cselekedeteiknek? Amikor „híjával találtatunk”, gyakran 
mentegetőzünk: nincsenek megfelelő körülmények, nincs megfelelő 
javadalmazás, hiányzik a társadalmi megbecsülés stb. A segítőtől viszont 
megköveteltetik az érettség: az, hogy felelősséget vállaljon önmagáért és a 
döntéseiért, akár szakmaiak, akár magánéletiek. Ez arra serkent, hogy minden 
nap jobb segítők legyünk, mint amilyenek egy nappal korábban voltunk. Aki ezt 
megteszi, annak meglesz a cselekedetei fedezete: a szeretet. Hiszen a szeretet 
fedezete nélkül lehetünk akárkik, lehetünk sikeresek, mégis semmik vagyunk. 
„Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, 
hogy elégessék, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele” 
(1 Kor. 13:3). Ez a kulcsa a hatékony segítőnek.
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Tanulmányai:

„…Emlékszem, egyszer, egy rút téli estén épp a barátoméknál időztem, amikor 
bevágódott a Kalap. Pizsamában volt: épp a Lipótról szökött. Kézenfekvő reflex hozta, 
hiszen a barátom csövesekkel, lelécelt állami gondozottakkal, piásokkal, narkósokkal, 
minden rendű és rangú földönfutó árvákkal foglalkozott, megközelítően napi huszonnégy 
órában, hol másutt remélhetett volna menedéket az üldözött, ha nem éppen itt? De most 
nem azért jött, hogy meghúzza magát: csak egy kabátot kért. Hamar egy kabátot, hogy 
pucolhasson tovább! Csak hát ebben a meglehetősen csóró családban épp nem volt egy 
potya kabát. Adhatta volna a barátom a maga egyetlen kabátját, és – lehetett látni a 
tekintetén – komolyan meg is fordult a fejében, hogy adja. Hiszen egy „kívül-belül 
menekülő” kéri, talán utolsó reménységként, már a majdnem semmiből összekapart 
bizalommal! Ugyanakkor viszont: kabát nélkül nem egyszerűen csak fázni fogok holnap, 
de képtelen leszek a többi tíz szerencsétlen nyomorúságos ügyei után rohangászni a 
városban – nyúlt a jobbik eszéhez a barátom. Jól látszott, hogy nem volt könnyű döntés 
kimondania: NEM. Vérig sértetten, beteg lelkében az erkölcsi felháborodás sötét 
viharával rohant el Kalap, bele a havas esőbe…”
(Csalog Zsolt: Csendet akarok!, Kalap. Kabát. Kalap című novellája, 1999.)
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Bemutatkozik a Sorsfordító Szolgáltató Központ – 2. rész

HajduJulianna

2015. február 01-én nyitotta meg kapuit a Sorsok Háza Szociális Intézmény. Kezdetben négy településen 
– Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kalocsa – biztosította a pszichiátriai betegek nappali 
ellátását. Intézményenként 50 fő pszichiátriai betegnek segítünk jobbá, élhetőbbé tenni a mindennapjait. 
Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a pszichiátriai betegség és a szenvedélybetegség között sok 
esetben átfedés van, ezért 2016-tól három helyszínen – Kalocsán, Kiskunhalason és Kiskőrösön - 
szenvedélybetegek nappali ellátásával bővítettük tevékenységünket, intézményenként 50 fő 
igénybevevőnek. Más települések polgármesterei is megkerestek bennünket, jelezve az ilyen szolgáltatás 
hiányát és szükségességét városukban. Ennek eredményeként 2016 őszén pszichiátriai betegek nappali 
ellátását és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítását kezdtük meg Baján, Jánoshalmán, 
Kiskunmajsán, Hódmezővásárhelyen és Makón, ellátásonként és intézményenként szintén 50-50 fő 
igénybevevő részére.

A 17 nappali ellátásban a szakmai feladatot szolgáltatásonként 3 fő terápiás munkatárs látja el. 
Munkatársaink közül 38 fő szakképzett, 3 fő főiskolai tanulmányait végzi, 12 főnek pedig a munkáltató 
biztosítja a szociális asszisztensi képzést. Rendszeresen biztosítunk képzéseket, tréningeket. Nagyon 
fontosnak tartom a „Segítő segítését” is, hiszen a segítőt nap-nap után mentálisan is megterheli az 
emberekkel való foglalkozás, az odafigyelés, sorsuk jobbá tétele. Szervezetünk foglalkoztat pszichológust, 
akinek elsősorban a segítők segítése a feladata, külsős mentálhigiénés szakember biztosításával pedig az 
ellátottakra fókuszálunk. Ellátottjainknak valamennyi telephelyen havonta egy alkalommal szervezünk 
kirándulást. Ezek által a közösség tagjai egyrészt jobban megismerik egymást, másrészt olyan élményekkel, 
kulturális eseményekkel találkoznak, melyre önerőből nem lenne módjuk. Ilyen kirándulásokat szerveztünk - 
a teljesség igénye nélkül - Ópusztaszerre (a Feszt-körkép megtekintésével), Budapestre (Parlament, Terror 
Háza, Hősök tere), Szegedre (Vadaspark, Szabadtéri színház előadások), Szarvasra (Arborétum 
sétahajózással), illetve rendszeresek a színház- és mozilátogatások.



 
-          Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon - több 
munkatárs vett részt képzésen náluk, ott lakással
-          Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós 
Támogató Alapítvány (Zsibrik) - több ellátottunk 
jelenleg is ott lakik
-          Kórházak pszichiátriai osztálya - a kórház 
szociális munkásai tartanak „Lelki segítség” 
címmel foglalkozást az ellátottaknak
-          Pszichiáterek, pszichológusok - egyéni és 
csoportos foglalkozásokat tartanak
-          Kutyával egy mosolyért Alapítvány - 
kutyaterápia biztosítása
-          Szegedi Mozgáskorlátozottak Egyesülete - 
minden hónapban egészségnapot tartanak Makón 
és Hódmezővásárhelyen, melynek keretében 
gyógytornát, BREMER-kezelést biztosítanak az 
ellátottjainknak
-           KABAHA KFT - ellátottjainknak évente 
Makón és Hódmezővásárhelyen ingyenes 
gyógycipőt biztosítanak

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel 
együttműködve több településen részt veszünk 
az élelmiszermentésben. Kiskőrösön, 
Kiskunhalason és Kalocsán a Tesco áruházból 
kapjuk meg mindennap (hétfőtől-vasárnapig 
vannak nyitva az intézményeink) a pékárut, 
tejterméket, zöldéget, gyümölcsöt, húsárut, 
melyet kiosztunk a rászoruló lakosságnak. 
Baján és Kiskunhalason (Kiskunhalasról az 
élelmiszert Kiskunmajsára szállítjuk) az Aldi 
üzletből mentjük az élelmiszert. Ez hatalmas 
segítség az ellátottainknak, lakóinknak, 
ügyfeleinknek s a lakosságnak. 2018. január 
01. és 2018. szeptember 30. közötti 
időszakban 126.678 kg. (nincs elírva) 
élelmiszert mentettünk meg a 
megsemmisítéstől, s juttattunk el a szükségben 
szenvedőknek.

2018-ban a Belügyminisztérium 12 hónapra 117 fő bevonására biztosított forrást. Ennek keretében már 
önállóan a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz adtuk be a kérelmünket.
A program komplex módon reagál az emberek szükségleteire és kezeli a megtermelt javakat. A 
mezőgazdasági részben közel 2,5ha területen folyik szabadföldi zöldség, 3000m2-en fóliasátras 
paradicsom, paprika és uborka, 90 m2-en csiperkegomba termesztés. Itt tároljuk a terményeket és nemrég 
nyitottuk meg savanyító üzemünket. A program sikerességét mutatja, hogy már nemcsak Kiskőrösön 
működik, hanem Baján és Kiskunhalason is elindítottuk a mintamunkaprogramunk egy-egy ágát. A 
tevékenységek skálája is bővült: Kiskunhalason egy tojótelep működik, 800 tyúkkal, valamint 6000 tő 
levendulaültetvény színesíti a tájat. A tojás Bajára kerül, ahol feldolgozzák a száraztészta üzemünkben. A 
program sikerének egyik kulcsa a szerteágazó intézményi háttér, amely több oldalról tud támogatást 
nyújtani. Lakóink, ellátottaink nagy része munkavállalóként vesz részt a programban, ami, mondhatni, védett 
munkahelyet jelent számukra, ahol nagyobb a tolerancia, elfogadás, támogatás.
Hittel kezdtük el, és Isten áldásait tapasztalva tekintünk a jövőre!

Mindezeken túl…..

Közfoglalkoztatási Mintaprogram

Együttműködések a teljesség igénye nélkül:



Hivatásünnep - szociális munka napja A Wesselényi utcában

Katona Gergely

A Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Szociális Módszertani Központja 
idén 2018. november 13-án, kedden tartotta Szociális Munka Napi ünnepségét, amelynek helyszíne ezúttal 
a Wesselényi Utcai Baptista Imaház volt. Ezen a napon a segítők áldozatos munkáját, elhívását, törődésüket 
és önfeláldozásukat ünnepeljük, mellyel a rászorulók felé fordulnak. Az alkalom háziasszonya Murányi Anita 
volt, a délelőtt nyitányaként Papp János egyházelnök szólt az egybegyűltekhez. Az igei gondolatok mellett a 
köszönetnyilvánítás szavai is felcsendültek, nemcsak a jelenlévő közel 80 résztvevőhöz intézve azokat, de 
minden baptista fenntartású intézmény munkatársa számára is.  Mike József zenei lelkipásztor bibliai 
gondolatai és gitárral kísért dicsőítő dalai lelki táplálékként szolgáltak a délelőttre. 
Közösségi eseményeinket követő munkatársaink megszokhatták, hogy minden alkalommal igyekszünk a 
lelki táplálékot és a szakmai elemeket azonos mérőkanállal mérni. Nagy örömünkre szolgált, hogy Nyitrai 
Imre korábbi helyettes államtitkár, a Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésének stratégiai vezetője 
elfogadta meghívásunkat. Előadásában nemcsak visszatekintéssel szolgált az elmúlt négy év ágazati 
irányításban, törvénykezésben lezajlott eseményekre, de jövőképet is festett a várható középtávú 
változásokról, és mindemellett, hívő szakemberként, hitvallásába is betekintést engedett.
Idei programunk kulturális elemének főszereplői a Sorsfordító Szolgáltató Központ több telephelyéről érkező 
ellátottak és munkatársak voltak. Egy dal, egy rövid jelenet, egy vers és egy élettörténetet követően a 
Szolgáltató Központ munkatársaiból alakult alkalmi kórus adta elő Bródy János „Mit tehetnék érted” című 
dalát - ezzel köszöntve az ellátottakat. Ez a szívmelengető gesztus a jelenlévők és áttételesen minden 
ellátottunk felé ékesen bizonyította, hogy mit is jelent az igazi elhívás.
Az ünnepet állófogadás zárta, ahol szendvics, sütemények és frissítők mellett nyílt lehetőség a kötetlen 
beszélgetésre, találkozásra.



Csodálatos segítő kezek

Molnár Erzsébet

Ha életed egét elborítják a sötét fellegek,
S fejed fölött a szivárvány már nem lebeg,
Megfakultak életed valaha szépnek látott

Régmúlt képei.
Te akkor se csüggedj, mert van, aki segít

Újra kiszínezni életed sötét foltjait.
Hát, ne félj, csak higgy!

 
Ez az ember nem angyal,
Ám nagyon segítőkész Ő,

Mert életében főszerepet játszik
A segítő erő.

 
Az ilyen ember hivatásának tekinti,

Mindazt, amit csinál.
Jézusnak ajánlja fel e szép,

Ám nehéz, de magasztos munkát.
 

Mert segíteni oly jó és megvigasztaló,
S, ha egy-egy rászoruló ember szeméből,

Köszönetképpen legördül egy könnycsepp,
Az oly boldogító.

 
S, ha e nehéz hivatás közben úgy érzed,

Elfogyott már az erőd,
nézz fel az égre, imára kulcsolt kézzel.

És megsegít Ő, mert mindennél erősebb
A Krisztusi erő.

 
Akkor majd jobban lebeg,

Kiskunhalas egén is
A szivárvány vakító sugára.

Hidat képezve a szociális munkások,
És a rászoruló emberek számára.

Ez a vers a Szociális Munka Napja alkalmából íródott, a Wesselényi Utcai Baptista Imaházban megtartott ünnepségre, 
amely ott el is hangzott a szerző tolmácsolásában.

2018. 11. 09.



"Én a saját életem megtapasztalásából mondom ezeket"

Radics Béla

Radics Béla vagyok, 59 éves. Fölkértek a Sorsok Házától, hogy foglaljam össze az életem főbb 
eseményeit, és hogy hogyan kerültem kapcsolatba a Sorsok Házával.
Szegény családban nőttem fel, sokan voltunk testvérek, rossz körülmények között éltünk. Leültem 18 és 
fél év börtönt, mélypontra kerültem, kábítószer, alkoholizmus, bűnözés. Amim volt, lakás, fél üdülő 
Harkányban, azt eltékozoltam. Ebben az időben biztonsági őrként dolgoztam a buszmegállóban 
Kiskőrösön. A buszmegállóval szemben volt egy kocsma, a munkaidőm 90 százalékát ott töltöttem. Volt 
egy kiskőrösi baptista lelkész, Boros Dávid, aki olyan komolyan vette Jézusnak azt a mondását, hogy a jó 
pásztor elmegy és megkeresi az elveszett juhot, hogy ő kijárt hozzám a buszállomásra, és hívott mindig ki 
a kocsmából. Egy párszor kimentem, de egy idő után már kezdett idegesíteni, és mikor megláttam, 
inkább elbújtam előle a WC-be. De ő olyan kitartó volt, hogy végül sikerült neki meggyőzni arról, hogy 
hagyjam ott a kocsmát és csatlakozzak a baptista egyházhoz.
Innentől kezdett megváltozni az életem, elkezdtem gyülekezetbe járni, ahol a tagoktól sok segítséget 
kaptam azáltal, hogy adtak különféle munkalehetőséget.  Ezután kerültem kapcsolatba a Sorsok Házával. 
Tőlük is sok segítséget, támogatást kaptam, és amikor beindult a támogatott lakhatás program, lehetővé 
vált, hogy lakáshoz jussak, mivel hajléktalan voltam. Azóta megváltozott úgy az életem, hogy elvégeztem 
egy tanfolyamot a munkahelyen, és egy párt is találtam itt magamnak. Most már teljes, normális életet 
élek ahhoz képest, ahogy azelőtt éltem. Az én életemnek a menetét valóban nagyon megváltoztatta ez a 
lehetőség. Azelőtt soha nem laktam ilyen jó körülmények között, hogy fürdőszoba, meleg víz, zuhanyzó, 
benti WC és padlófűtés is legyen. Nem is hallottam olyan másik szervezetről, mint ez a Sorsok Háza, ahol 
ennyi segítséget kap az ember, ruhát, munkát, ételt stb. Beszéltem több emberrel is, akik hajléktalanok, 
akik laktak már több helyen is, nem mernek bemenni a hajléktalanszállóra, mert olyan körülmények 
vannak ott és zsúfoltság, hogy inkább a padokat választják vagy az állomást. 
Akik ide kerülnek, ehhez a szervezethez, azok valóságos segítséget kapnak az újrakezdéshez. Én a 
saját életem megtapasztalásából mondom ezeket. Ha ez nem lett volna, már biztosan újra 
visszakerültem volna a börtönbe, mert nem kaptam senki mástól olyan segítséget, hogy meg tudtam 
volna állni a lábamon, hogy valóban megváltozzon az életem.

Elhangzott a Wesselényi Utcai Baptista Imaházban megtartott Szociális Munka Napi ünnepségen.

A kiskunmajsai nappali intézmény színjátszó kör előadói: 
Baranyi Ferencné, Czagány Benjamin, Gorzás Jánosné, Tóth Józsefné, Vörös Erika, Zubor János

A műsor létrejöttében köszönet illeti a felkészítő terápiás segítőket: 
Békés, Barbara, Bogdán Györgyné, Konkoly Andrea, Sárdi Henrietta



beszámoló a 2018-as GLS konferenciáról

Idén 2018. október 5-6 között 
rendezték meg Budapesten a 
GLS Nemzetközi Vezetői 
Konferenciát. A két napos 
vezetői tréningen világszinten 
elismert előadók szólnak 128 
ország több ezer résztvevő-
jéhez. A szerző -  aki szociális 
szolgáltatást végző fenntartónk, 
a Pápai Sarokkő Baptista 
Gyülekezet egyik vezetője - élt a 
felkínált lehetőséggel, így 
regisztrációs díját a Baptista 
Egyházi Szociális Módszertani 
Központ átvállalta, elősegítve a 
részvételét egy kifejezetten 
keresztyén értékeket hordozó 
rendezvényen. 
A következő GLS konferencia 
időpontja: 2019. március 29-30.

Több generációs baptista családból származom, aminek rengeteg 
előnyét és hozományát élvezem. Egy örökségem van, amivel 
folyamatosan küzdök és Isten is próbálja lefaragni rólam, ez pedig 
az ítélkezés. Ez a konferencia is így indult bennem, de aztán nem 
volt olyan előadás, ami nem érintette volna ezt, sőt több konkrétan 
akadályként fogalmazta meg, vagy rámutatott, hogy innen indulnak 
hibás és erőtlen gyakorlataim. 
Belépve a konferenciaépület előterébe, az egyik helyiségre az volt 
írva, hogy "imaszoba". Bementem, és azt tapasztaltam, hogy 
valódi imaharcosok közbenjárnak az alkalomért, az előadókért és 
a résztvevőkért. Nagyon meglepődtem ezen, mert az elmúlt 
időszakban többször megesett, hogy olyan nehezen tudtunk 
összehozni pár embert, akik kitartóan imádkoznak egy alkalom 
alatt - itt pedig ilyen jól működik ez. 
Az előadások nagyon változatosak voltak, mert nemcsak egyházi 
intézmények, gyülekezetek vezetői tanítottak, hanem az üzleti élet 
elismert vezetői is. Többen is a személyes életükből osztottak meg 
részleteket, vagy éppen azt a folyamatot, amiben leginkább 
formálta őket Isten. Ezek közül két női előadót emelnék ki, akik 
arról tettek bizonyságot, hogy Isten sokszor mennyire más 
embereket választ ki egy-egy feladatra, mint ahogy mi emberek 
azt gondolnánk. Az egyik Joni Eareckson Tada, aki fiatalon nyaktól 
lefelé lebénult, most pedig egy nagy szervezetet vezet. A másik 
pedig Immaculée Ilibagiza, aki gyerekkén az egész családját 
elvesztette egy tömegmészárlásban, de képes volt megbocsátani 
azoknak az embereknek, akik megölték szeretteit.
A legjelentősebb üzenet, amit hazahoztam a konferenciáról, a 
személyes életemhez kapcsolódik. Több férfi előadó is beszélt a 
családjáról, arról, hogy ő, mint családfő és édesapa, hogyan állja 
meg a helyét otthon, és mennyi időt tölt a családjával. Nagyon 
világos és aktuális isteni üzenet volt ez számomra, mert volt 
rendeznivalóm ezen a területen. Megláttam, hogy, ha nem vagyok 
helyemen a családban, akkor ez életem többi területére is hatással 
lesz. Nem attól leszek jobb vezető a munkában, vagy jobb elöljáró a 
gyülekezetben, hogy az időm nagy részét odaszánom, hanem, ha 
beteljesítem azt, amit Pál írt: "…olyan, aki a maga háza népét jól 
vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben 
neveli." (1Tim3,4)

Boros Kornél


