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Kovács Lász ló

Lehet belőled valaha miniszter? Könnyebben, 
mint gondolnád! A latin minister szó ugyanis 
magyarul szolgát jelent. Jézus sajátos karriert 
ajánlott fel minden követőjének: 
 

Az önérzetem tiltakozik ellene. Persze, munkám 
során sok emberrel van dolgom úgy az 

ellátottak, mint a munkatársaim között, akit nem 
nehéz tisztelnem. Ám vannak olyanok is, akik 
mintha mindent megtennének azért, hogy ne 

tudjak felnézni rájuk. Ennek ellenére tekintsem 
szolgálatnak a velük való vesződést?

Igen, ez bizony lehetséges. Tapasztalatból 
tudom. Voltam megalázó helyzetben, amikor 

legszívesebben kardot rántottam volna, de 
megtorpantam, és mint Arany János, inkább 
"nem pöröltem, félreálltam, letöröltem". Egy 

pillanatra úgy éreztem, vesztes vagyok. Lúzer a 
javából. Aztán valahogy eszembe jutott: "Ha 

valaki első akar lenni..." Első? Akkor én most 
valójában győztem? Igen győztem! Kár, hogy 

rajtam kívül nem tudja senki, de győztem.
Szerintem ez bármelyik miniszterrel 

megtörténhet, - veled is. És bizony rajtad kívül 
is tudni fogja valaki. Ha más nem, hát az, aki 

ezt az egészet kitalálta.
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"Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki 

között az utolsó és mindenki szolgája!"

A szociális munka napján egy ünnepségen 
vettem részt. A szónok, ahogy már 
megszokhattuk, méltatta az ágazat dolgozóinak 
kitartását, szorgalmát, emberségét. 
Természetesen azt is elmondta, hogy ezt a 
munkát máshogy nem lehet végezni, csak ha 
szolgálatnak tekinti az ember. Szolgálatnak. 
Hmm... Biztos? Belegondolt közülünk bárki is 
ennek a szónak valódi jelentésébe? Számomra 
komoly tétje van annak, hogy vállaljam; omnium 
minister vagyok, azaz mindenki szolgája.

Márk ev. 
9:35



Melyik országban a legjobb nyugdíjasnak lenni?

Szirtes-Tankó Tünde

A Natixis Investment Managers idén ősszel is publikálta 
elemzését a 2018-as Globális Nyugdíj Indexről. Az 
Index (angolul Global Retirement Index, GRI) célja, 
hogy egy-egy éves rangsor révén bemutassa, mely 
országokban a legjobb a nyugdíjasok helyzete, és ezzel 
párhuzamosan előmozdítsa a nyugdíjbiztonságról és a 
fenntartható nyugdíjrendszerekről szóló társadalmi 
párbeszédet.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a legfontosabb 
eredményeket, kiemelve a magyar helyzetet.
A Globális Nyugdíj Index számos nemzetközi 
szervezettől és akadémiai intézménytől gyűjtött adat 
alapján 18 teljesítménymutatót - pl. várható élettartam, 
egészségügyi kiadások, egy főre jutó jövedelem, 
jövedelmi egyenlőtlenségek, munkanélküliség, infláció, 
eladósodottság, időskori anyagi kiszolgáltatottság, 
boldogság, környezet minősége, szennyezettsége - 
rendez 4 nagy csoportba: egészség, anyagi jóllét, 
pénzügyi helyzet, életminőség. Az Index 2013 óta 
elérhető, vagyis 6 évre visszamenőleg elemezhetjük az 
adatokat. Eleinte 150 ország adatait rangsorolták, ez 
az utóbbi években 43-ra* csökkent.

*a 43 ország magában foglalja a fejlett gazdaságokat (az IMF kategorizálása szerint), az OECD országokat és a BRIC 
országokat (Brazília, Oroszország, India, Kína)

A 2018-as tanulmány teljes szövege angolul

Magyarország 2013-ban a maga 45. helyével a 150-es rangsor első harmadában volt. 2018-ban a 30. 
hely – egy erősebb mezőnyben - csak az utolsó harmadra volt elég. Elvileg pozitív, hogy Magyarország 
pozíciója hullámzásokkal ugyan, de javuló tendenciát mutat.

A népességnövekedés és a népesség 
elöregedése régi keletű probléma. Olyan 
korban élünk, ahol világviszonylatban a 
60 évesnél idősebbek aránya 13% és ez 
az arány évenként 3%-kal nő. A fejlett 
országokban a 65 évesnél idősebbek 
aránya átlagosan 17,6%, az előrejelzések 
szerint ez 2050-re el fogja érni a 26,6%-
ot. Az egészségügy fejlődésével 
párhuzamosan növekszik a várható 
élettartam – ez jelenleg globálisan 72 év, 
a 2000-es években született 
generációknál megközelítheti a 100 évet. 
A KSH adatai szerint 2013-ban 
Magyarországon egy 65 éves férfi még 
14,5 évre (az EU-s átlag 18 év), egy 
ugyanennyi idős nő még 18,4 évre 
számíthatott (az EU-s átlag 22 év).

A 4 szempont szerinti összesített tízes rangsor 2018-ban:

https://www.im.natixis.com/intl/resources/2018-global-retirement-index-report
https://www.im.natixis.com/intl/resources/2018-global-retirement-index-report
https://www.im.natixis.com/intl/resources/2018-global-retirement-index-report


"Nemcsak munka- és embertársai vagyunk egymásnak, hanem 

ez a közös nyelv és értékrend hittestvérekké is kovácsolt 

minket."

Ugyanakkor – ahogy a 
következő ábrán látható -, ha 
ezt összevetjük az 
összpontszámával, láthatjuk, 
hogy bár a rangsorban 2013-
ban állt a második leggyengébb 
helyen, teljesítménye mégis az 
Index első évében volt a 
legmagasabb, utána kisebb-
nagyobb mértékben csökkent. 

Az alábbi rangsorból – ahol Magyarországot a 
tanulmányban szereplő szomszédainkkal 
hasonlítjuk össze – jól látszik, hogy hazánk 
12%-kal elmarad a helyi éllovas Ausztriától és 
Csehországtól, 2018-as teljesítménye csak az 
utolsó helyre elegendő.

Végül, ha a 4 fő kategóriában egyenként vesszük górcső alá hazánkat, akkor megállapíthatjuk, hogy 
2014 és 2018 között (a 2013-as adatok hiányoznak) az anyagi-pénzügyi faktorokban valamivel jobb a 
teljesítményünk, mint az egészség és az életminőség mutatói terén. Az idősek életminősége konstansan 
a leggyengébb tényező, és az elmúlt években erre az alacsony szintre csökkent az egészség értéke is.

Nyitott kérdés, hogy a 2017-től kezdődő ismételt javulás vajon tartós trend marad-e.



Debrecenben 2008 óta működik a Baptista 
Szeretetszolgálat által fenntartott Napsugár 
Gondozóház, ami fogyatékkal élő fiataloknak 
ad lehetőséget nappali ellátásra. Gondozottaink 
- 41 fő -  nagy része 25-30 év közötti fiatal. 
Rajtam kívül 3 szakképzett és egy technikai 
dolgozó van.
A napi tevékenységek során a fiatalok szebbnél 
szebb tárgyakat készítenek fonással, 
szövéssel. A munkájukon, az alkotásaikon 
keresztül rendszeresen megtapasztalhatják, 
hogy Ők is értékes emberek és hogy milyen 
sok mindenre képesek. Az intézménynek van 
egy zongorája, gyakran énekelünk, zenélünk. 
Nagy gondot fordítunk a kommunikáció, 
metakommunikáció fejlesztésére, hiszen 
fontos, hogy ellátottjaink elsajátítsák érzelmeik, 
gondolataik kifejezését, illetve tudjanak a mi 
arcunkról is olvasni, ha olyan helyzetben 
vagyunk, hogy nem tudunk közvetlenül szólni 
hozzájuk. Évente elmegyünk egy 4 napos 
kirándulásra, és többször készülünk műsorral 
(anyák napja, szüreti, lakodalmas, karácsony), 
melyet városi rendezvényeken és különböző 
szociális intézményekben adunk elő. 
Legközelebb december 14-én a Debreceni 
Baptista Imaházban a Karácsonyi Betlehem 
történetét mutatjuk be, méltón megünnepelve 
Jézus születését.

Nagy kihívás számunkra, hogy a gondozottainkat 
nevelő családnak is folyamatos lelki megerősítést 

adjunk, hiszen a mindennapi küzdelemben 
megfáradnak, és az évek során a családok egy része 

nehéz anyagi helyzetbe is kerül. Intézményünkbe való 
felvételkor nem feltétel a vallási hovatartozás, így sok 

fiatalnak újdonságot jelent az Istenről való beszélgetés 
és az imádkozás. A mindennapi munkánk során azt 

tapasztaltuk, hogy Istenről való beszélgetés nyugtatja 
meg legjobban a lelket.

Bemutatkozik a Debreceni napsugár gondozóház

Való Zsuzsa

 „Amióta ide járok, boldog a 
szívem és nyugodtabb vagyok. 

Otthon nem lehet Istenről 
beszélni, mert anyukám azt 

mondja, hogy nincs Isten, de 
én már tudom, hogy van és 

segít." (V.F.)

Én személy szerint is nagyon sokat köszönhetek a 
Szeretetszolgálatnak. Munkatársaimmal együtt 

elmondhatom, hogy nagy büszkeség tölt el, hogy a 
Baptista Szeretetszolgálatnál dolgozhatunk.
1 év alatt szeretteim közül három embert is 

elveszítettem, közöttük volt a fiam is. Nem tudtam, 
hogyan tudok így tovább élni, de Isten megmentett, és 
a mássággal küzdő, segítségre szoruló emberekhez 
vezetett. Itt minden nap megtapasztalhatom milyen 
szép az élet. A fogyatékkal élők a legcsodálatosabb 
emberek. Feltétel nélkül SZERETNEK, HISZNEK és 
BÍZNAK. Ha megértéssel és elismeréssel fordulunk 

feléjük, hihetetlen akaraterővel igyekeznek teljesíteni.
Hát van annál jobb, mint rászoruló embereken 

segíteni?



10%
világszerte 650 millió embert érint

a fejlődő országokban a 
fogyatékosságal élő gyermekek 
90%-a nem jár iskolába

azokban az országokban, ahol az 
átlagéletkor magasabb 70 évnél, az 
emberek átlagosan 8 évet ill. életük 

11,5 %-át valamilyen fogyatékossággal 
töltik el

az előrejelzések szerint 
a fogyatékossággal élők 
száma növekedni fog

a 
látásfogyatékosság 
80%-a megelőzhető 
vagy gyógyítható 

lenne

A KSH Mikrocenzus vizsgálata 
szerint 2016-ban 

47% 53%

a fogyatékos személyek 
száma 408 ezer fő

ennek fele - 200 ezer fő  
- mozgássérült

a mindennapi tevékenységek elvégzésében 
egészségi probléma miatt magukat 
korlátozottnak érzők száma közel 1,5 millió

a magánháztartásokban élő, egészségi 
állapotuk miatt akadályozott 

személyek 17%-a, mintegy 250 ezer 
ember részesült szociális ellátásban a 

felvételt megelőző 12 hónap során

az érintettek átlagosan havi 16 ezer forintot fordítanak arra, 
hogy egészségi állapotukat javítsák, a fogyatékosságból, 
korlátozottságból származó hátrányokat kompenzálják

a legmagasabb jövedelmű ötödben a korlátozottság összesített előfordulása 
mintegy 13%, a legalsó kvintilisben élőknél már 50% feletti az arány

a hazai fogyatékkal élő népesség 
16%-a foglalkoztatott

nemek szerint:

december 3. - a fogyatékkal élők világnapja

a legszegényebb országok 
lakosságának kb. 20%-a él 

valamilyen fogyatékkal



 
Papp János egyházelnök és Mészáros Kornél 
főtitkár bevezető szavai után Dr. Andráczi-Tóth 
Veronika, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatások vezetője részletes tájékoztatást 
adott a szociális törvény tervezett változásairól. 
Az előadást élénk eszmecsere követte. Egy 
fontos kérdésre az ütközésekkel kapcsolatban 
főosztályvezető asszony távozása után, de még 
a rendezvény alatt írásban válaszolt, melyet fel 
is olvastunk.  A válasz lényege, hogy a 
népkonyha nem ütközik egyik nappalival sem. A 
következő szakember – Ghyczy Gellért - a 
Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai 
Kollégium elnöke a hajléktalanellátás 
kérdéseiről tartott előadást, szóba hozva az 
ágazati fejleményeket érintő elvi kérdéseket is, 
kiemelve az egyházi szolgáltatók fokozott 
felelősségvállalását. Szünet után dr. Fürjes 
Zoltán az egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úr 
adott áttekintést az egyházi törvény tervezett 
módosításáról. 
Ezt követően befelé fordultunk, baptista 
kapcsolatú szakemberek előadása következett, 
illetve a fenntartói körhöz kapcsolódó 
folyamatok, események bemutatására került 
sor. Kiss Péter a Semmelweis Egyetem 
vezetőképzéséről beszélt, hangsúlyozva, hogy 
az európai uniós finanszírozás 2020 közepéig 
lehetővé teszi az ingyenes részvételt az 
érintettek számára. 

beszámoló a november 28-i szakmai napról

A baptista fenntartású szociális, 
gyermekvédelmi szolgáltatások vezetőinek 

szervezett szakmai napunkat 2018. november 
28-án tartottuk a Baptista Teológiai 

Akadémián, 52 szakember részvételével.



Serafin József a támogatott lakhatás országos 
műhelysorozat tapasztalatairól számolt be. Dr. 

Kellermann Dániel a debreceni Benita 
Nevelőszülői hálózatot mutatta be, személyes 

gondolatokkal fűszerezve. Balla Péter a 
közgazdaságtan és a teológia kapcsolódási 

lehetőségeit taglalta "Alfred Jäger: Diakónia mint 
keresztény vállalkozás" című könyve kapcsán. 

Varjú Lajos a belső ellenőrzések tapasztalatairól 
szólt, végül Katona Gergely röviden áttekintette a 

működési nyilvántartási rendszer adatait és a 
belőle levonható tanulságokat. A szervezett rész 

közös ebéddel zárult a Benczúr étteremben.
A nap folyamán sok információ hangzott el az 
egész szolgáltatói kört érintően. A konzultatív 

részek lehetőséget nyújtottak bizonytalan 
értelmezések tisztázására. A szakmai 

információk mellett kiemelt jelentősége van az 
egymással való találkozásnak és a 

kapcsolatépítésnek. Fontos, hogy a baptista név 
alatt futó szolgáltatások, programok belül 

láthatók legyenek minden szolgáltató, minden 
szakember számára. Az összetett célok miatt 
hívjuk, hívtuk az összes vezetőt módszertani 

szakmai napjainkra, melyet évente 2 alkalommal 
tartottunk eddig és a jövőben is így tervezzük.  
Az egész baptista szolgáltatási hálózatot érintő 

rendezvényünk ezen kívül csak az éves 
konferencia, ami némileg eltérő műfaj. 

Serafin József

Természetesen - ahogy eddig is - kisebb 
szakmai rendezvényeket, többféle formában, 

folyamatosan tervezünk:
GDPR napot január második 

felében, támogatott lakhatás műhelyt – 
fókuszban a térítési díj - február második 

felében.

Fotó: Katona Gergely
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Elsőszó Serafin József, Baptista Egyházi Szociális 
Módszertan     
 
A támogatott lakhatás kihívásai  Molnár Edina, 
szakreferens EMMI Szociális Szolgáltatások 
Főosztálya
 
Szenvedélybetegek támogatott lakhatásának keretei és 
kérdései Bódy Éva, SE EMK SZVK mesteroktató  
 
Komplex szükségletektől a komplex szolgáltatásig – 
Hogyan csináljuk?  Interaktív Workshop Deli Julianna 
és Orsós Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság munkatársainak vezetésével    
 
Intézményi bemutatkozás Gurály Zoltán, szociológus a 
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus 
Magyarországi Orthodox Exarchátusa Oikos-Segítőház 
Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatása igazgatója
 
Zárszó és ebéd 
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támogatott lakhatás országos szakmai műhelyre
2018. december 6. (csütörtök)

Baptista Teológiai Akadémia (1068 Budapest, Benczúr u. 31.)

MEGHÍVÓ
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figyelő

Várakozók jelentése -2018. november

T/3623. számú iromány az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról

T/3618. számú törvényjavaslat a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

A megtekintéshez kattintson az ikonra

A Csopják Attila Díjat Báló Ottília, a Fészek 
Nevelőszülői Hálózat vezetője érdemelte ki.

Elnöki dicséretben részesült Gyebnár Éva gazdasági 
igazgató-helyettes, Steiner József  lelkész-igazgató.
Elnöki elismerést kapott Borbély Péter az Utcafront 

irodavezetője, Varga Attiláné gyógypedagógiai 
asszisztens, jeltolmács, Ötvös Erika, a 

hajdúböszörményi Katica CSÁO vezetője,
 Rigó Tünde, a BIK soroksári telephelyvezetője 

és Gyimesi Ivett, a BSZ Szeretetotthon könyvelője.
Elnöki köszönet érmet Tarnai Adrienn, a BIK újbudai 

telephelyvezetője, Halász Rita, az OSZSK pécsi 
telephelyvezetője és Aibnerné Dene Éva, az OSZSK 

gazdasági ügyintézője,
 Füstös Vilmosné önkéntes, Veres Erika 

szakgondozó munkatárs,
 Varga Szabolcs, az Utcafront szociális munkatársa 

és Pinczés Ferencné családgondozó kapott. 
Paul Montacute Díjat érdemelt ki Hári Tibor, a BSZ 

ügyvezető főigazgatója.

A Baptista szeretetszolgálat díjazottjai 2018-ban, szociális területen kiváló munkát végző kollégák:

Gratulálunk!

http://www.parlament.hu/irom41/03618/03618.pdf
http://www.parlament.hu/irom41/03623/03623.pdf?fbclid=IwAR37MUyT7y9oTU_155t4_y26ThNVGKiX6ZkdFwjqHZo7b7uoyWkgXgAY2OE
http://szocialisportal.hu/documents/10181/141537/Varakozoi_jelentes_2018_november.pdf/a662ac71-d5dc-bb0d-96a0-e1daa71ac3c1
http://www.baptistasegely.hu/hirek/alapitvany/elismerest-kaptak-kivalo-munkat-vegzo-kollegaink
http://www.parlament.hu/irom41/03618/03618.pdf
http://www.parlament.hu/irom41/03623/03623.pdf?fbclid=IwAR37MUyT7y9oTU_155t4_y26ThNVGKiX6ZkdFwjqHZo7b7uoyWkgXgAY2OE
http://szocialisportal.hu/documents/10181/141537/Varakozoi_jelentes_2018_november.pdf/a662ac71-d5dc-bb0d-96a0-e1daa71ac3c1
http://www.baptistasegely.hu/hirek/alapitvany/elismerest-kaptak-kivalo-munkat-vegzo-kollegaink

