
Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ

Igei gondolatokAlap
Vető

02

január, 1. szám2019. 2. évfolyam 

Hírlevél

Könyvismertetés

10

Fotó: Freepik

Aki tehát azt gondolja, 
hogy áll, vigyázzon, 
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Matuz József

Talán már 30 éve is annak, hogy a kedves 
szomszédok felajánlották, hogy velencei tavon 
tervezett korcsolyázásukra elvinnének engem 
is. A kortárs szomszéd �únak is könnyebb 
lenne így, gondolhatták a szülei, és nekem is 
segítenének a téli szünetet élménygazdagabbá 
tenni. A meghívást lelkesen fogadtam, bár 
tudtam jól, hogy két nagy kihívással szembe 
kell néznem. Egyrészt nem volt korcsolyám, 
másrészt (az elsőből könnyen kitalálhatóan) 
nem volt korcsolyatudásom. Nővérem féltve 
őrzött, megkímélt korcsolyája megoldássá lett 
az első kihívásra, ezért a másodikkal nem is 
túl sokat foglalkozva érkeztem meg a tó 
jegére. Biztos fura látványt nyújthatott egyedi 
korcsolyázási technikám, próbálkozásom az 
állva maradásra, de akkor ezzel semmit sem 
törődtem. Állás, elindulás, lefékezés, felkelés 
sorrendet, sormintát követtem a kint töltött 
idő során. Az elsőket kevésbé sikerült 
megvalósítani, az utolsót annál inkább 
szükséges volt gyakorolnom. Még számoltam 
is hányszor esem el. Csak egy dolgom volt a 
jégre kerülés után: ne maradjak ott, elesett 
állapotomban. Kitartó munkámat a korcsolya 
állapota is visszatükrözte. No meg az is, hogy 
a következő alkalommal, amit a tó jegén 
tölthettem - a második meghívást is örömmel 
elfogadva - az egységnyi korcsolyázási időre 
jutó esések száma drasztikusan lecsökkent.

És miközben a jégen feküdtem, egyszer 
sem gondoltam, hogy éppen állok. Sem 
azt, hogy fekve kellene maradnom. És 
természetesen azt sem, hogy pro� 
korcsolyássá nőttem volna fel 
ügyesedésemben. 
Hányszor estem azóta is!? Jég és 
korcsolya nélkül. Nyilvánvalóan, nagyot 
pu�anva, vagy csak magam előtt 
felismerhetően, titokban. Mennyi 
alkalommal lett meghatározó kérdéssé az, 
hogy hányan látták esésemet. Fontosabbá 
még annál is, hogy mi az elesésem oka. 
Mennyi időt töltöttem csúszkálva, 
botladozva a felállási kísérletezésemben? 
Vagy a próbálkozást is feleslegesnek 
gondolva, már-már feladtam 
felegyenesedési szándékomat. Mennyi 
segítő kéz nyúlt eközben utánam? Kik 
voltak, akik idejében �gyelmeztettek a 
csúszós, veszélyes szakaszokra, vagy 
jöttek utánam, �gyelmetlenségem 
következményeiből felemelni?! Vagy épp 
kiket hiányoltam a magam küzdelmében, 
nem kapva meg a várt támogatást?
Kélek, kedves olvasó, gondold meg, hol 
állsz éppen. Ha állsz, vigyázz, el ne ess. Ha 
elestél, ne maradj fekve. Ha segítő kéz 
nyúl utánad, légy kész fogadni azt. Ha te 
lennél a segítség más javára, vállald fel 
sokadjára is. Krisztus éppen ezért jött, 
hogy jól gondolkozzunk magunkról, 
helyzetünkről….

Aki tehát azt gondolja, hogy 
áll, vigyázzon, hogy el ne 

essék! 1Kor 10,12
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Pályázati felhívás "Az utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona 
által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető és 
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése" 

Támogatási elvek 2019. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 31.§-a 
alapján

A Magyar Közlöny 2018. évi 207. számában megjelent az egyes szociális, 
gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb, kapcsolódó törvények módosítása

A Magyar Közlöny 2018. évi 213. számában megjelent a pénzbeli és 
természetbeli szociális ellátásokkal összefüggő kormányrendeletek, a szociális 
szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint egyes 
gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosítása

Sikerrel zárult a 15. Cipősdoboz akció - az adventi időszak alatt az ország 300 
gyűjtőpontjára mintegy 57000 ajándékkal teli cipősdoboz érkezett.

Figyelő
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Alapos áttekintő mű jelent meg a hazai 

szociálpolitika elmúlt negyedszázadáról a 

SZOSZAK.EU Nonpro�t kft. és a L’Harmattan 

Kiadó gondozásában novemberben. A 

könyvben 37 szerző írása szerepel, beleértve 

a miniszteri, államtitkári előszót is. A 

szerkesztő Lakner Zoltán Lehel, aki az 

időszak alatt volt kormánybiztos és 

többszörös helyettes államtitkár és Kovács 

Ibolya az akkori Népjóléti Minisztérium 

főosztályvezetője. Mindketten alkotói a 

hosszú életű törvénynek. 
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A mű végigvisz a szociálpolitika alakulásának hazai korszakain, 
bemutatásra kerül a törvény előtti időszak, a törvény készítése, 
fejlődése. A múltidézés mellett azok is haszonnal forgathatják a 
művet, akik a jelen szociális védelmi rendszerét szeretnék jobban 
megismerni. Az egyes szakterületeket feldolgozó tanulmányok 
önmagukban is érdekes áttekintést jelentenek az olvasó számára. .

Sera�n 
József

A gyorsan változó társadalomban egy gyorsan változó törvény lehet hatékony 
szabályozási eszköz. Számokban kifejezve 1993 és 2018 között a paragrafusok 
száma 140-ről 272-re nőtt, az oldalszám a kezdeti 35-ről 132-re változott. A 
végrehajtási rendeletekre adott felhatalmazások száma 13-ról 41-re emelkedett. A 
törvény 76 esetben módosult, volt, hogy egy évben 12 alkalommal. A sosem módosult 
paragrafusok száma mindössze 4 (1. 2. 103. 106.). És akkor még nem ejtettünk szót a 
végrehajtási rendeletekről, melyek száma is nagymértékben növekedett az időszak 
alatt és önmaguk is számtalan változáson estek át. 

Többször történt kísérlet a szociális törvénykezés gyökeres megújítására, új törvény 
vagy törvénycsomag készítésére, ám a többéves reformkísérletek egyszer sem 
jutottak végig a jogszabályalkotás bonyolult útjain vagy el sem jutottak odáig. Minden 
változás ellenére a törvény struktúrája, logikai felépítése megállta az idő próbáját. 

A szociális törvény hatályba lépésének 25. évfordulóján nem volt a törvényalkotás 
időszakáig visszamenő alapos áttekintés nyújtó szakmai konferencia, csak a baptista 
szociális szolgáltatók éves nagy konferenciáján, 2018. februárjában, Siófokon. A 
könyvben található tanulmányok között több is a konferencia anyagára épül, így 
részlegesen fel is idézi számunkra az eseményt. A sok éve szociális területen dolgozó 
szakemberek felidézhetnek korábbi szakmai eseményeket, találkozhatnak régi 
ismerős szerzőkkel. 

Az idő nem állt meg - pár hete megjelent a szociális törvény 77. módosítása, melyet 
decemberben el is fogadott az Országgyűlés. A változás állandósága rávezeti 
�gyelmünket, hogy a Szociális Törvény második 25 éve elkezdődött.

A könyv megvásárolható a Módszertani Központban a Benczúr utcában és a 
módszertan részvételével zajló szakmai rendezvényeken.

5



Jó adni! Szilágyi 
Kornél

A Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet és az Út a 
Reményhez Alapítvány évek óta együtt fáradozik azon, 
hogy a Kiskunmajsai Családok Átmeneti Otthonában 
élő gyerekek karácsonyát szebbé tegye. Idén 
december 26-án délután vittük el a gyülekezeti tagok 
által összeállított, csodaszépen feldíszített 
cipősdobozokat Kiskunmajsára. Az időjárás ugyan nem 
nagyon emlékeztetett karácsonyra, de ez sem tudta 
elvenni a gyerekek izgalmát.
Először a feldíszített karácsonyfa mellett énekeltünk 
karácsonyi énekeket. Azután elmondtam a 
gyerekeknek a karácsonyi üzenetet. Isten a 
legnagyobb ajándékot adta az emberiségnek: 
egyszülött �ában, Jézus Krisztusban, a világosság 
testet öltött. A világosság felfedi a sötétség rejtett 
történéseit, rávilágít bűneinkre és cselekvésre buzdít.

Egy rövid karácsonyi activity után a 
gyerekek is énekeltek nekünk, majd 
következett az ajándékok átadása. 
Mindig ez a fénypontja az 
alkalomnak. A gyerekek nagy 
örömmel szorongatták 
csomagjaikat és alig várták, hogy 
kibonthassák. Bár több gyerek a 
téli szünetre elutazott a 
nagyszülőkhöz, így az ajándékokat 
csak később fogják megkapni, a 
jelen levő gyerekek örömét látva mi 
is áldást kaptunk.
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Jó kapni!Csöndes
Katalin

Idén karácsonykor is meglátogatott 
bennünket az Út a Reményhez 
Alapítvány a Wesselényi Utcai 
Baptista Gyülekezet szebbnél szebb 
ajándékaival, amit a gyülekezeti 
tagok a rászoruló gyermekeink 
részére állítottak össze. Az Út a 
Reményhez Alapítvány rendszeresen 
látogatja a Menedékvárosban élő, 
nehézsorsú gyerekeket. Az Úr áldása 
ez nekünk, hiszen mindig tartalmas 
foglalkozásokkal, tanulságos bibliai  

történetekkel, mókás játékokkal, meglepe-
tésekkel érkeznek hozzánk. December 26-án is 
így volt: énekeltünk közösen és a gyerekek is, 
volt bibliai történet és játék majd következett 
az ajándékosztás. Minden évben megírjuk a 
gyülekezetnek a gyerekek létszámát és néhány 
fontosabb tudnivalót róluk, így mindenki 
számára személyre szóló, gondosan 
összeállított csomag készül. A gyerekek 
örömmel, boldogan vették át az ajándékokat a 
gyülekezetből érkezett testvérnőtől. Hálás 
szívvel köszönjük a gyülekezetnek, hogy évek 
óta minden karácsonykor gondolnak a 
Menedékvárosban élő gyermekeinkre és az Út 
a Reményhez Alapítvány több éves szolgálatát. 
Imádságban gondolunk rátok!
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Először Opauszki György, a 
FISZI vezetője, majd Radváné 
Ildikó, a nappali ellátás 
vezetője köszöntötte az 
egybegyűlteket. A műsorban 
egy színdarab, versek és 
énekek által elevenedett meg 
Jézus születésének története.

A feldíszített fenyő, 
az ízlésesen 
berendezett 
betlehemi jászol 
szívmelengető volt 
ezen a szürke, hideg 
téli délutánon.

December 11-én a 
Filadel�a Integrált 
Szociális Intézmény, 
Humán Szolgáltató 
Központ Idősek Klubja 
szervezett karácsonyi 
ünnepséget.

A családtagokból, 
barátokból álló 
közönségnek a 
Nefelejcs-ház 
felnőttek nappali 
intézménye ellátottai 
és munkatársai adtak 
elő felejthetetlen 
karácsonyi műsort.

December 19-én a 
Humán Szolgáltató 
Központban a 
Közösségi ellátás 
karácsonyi 
ünnepsége segített 
ráhangolódni az 
ünnepre.

Karácsony Kiskőrösön
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A Közösségi ellátás munkatársai az 
általuk felkarolt rászoruló személyekről 
sem feledkeztek meg. Ugyanezen a 
napon tartottuk nekik is a 
karácsonyváró alkalmat. Sokaknak, 
akik egyedül vagy magányosan élnek a 
tanyavilágban, sokat jelent egy közös 
ünnepi alkalom.

Ádám Miklós szakmai vezető köszöntő 
szavai után a Nefelejcs-ház 
harangzenekara következett, majd 
szavalatokat és énekeket hallgathattunk 
meg. Győri Gábor, kiskőrösi lelkipásztor 
igei üzenetében azt emelte ki, hogy Isten 
ma is lehajol Krisztusban minden egyes 
emberhez, aki kész megragadni segítő 
kezét.

Mindhárom ünnepségünk végén terített asztal 
mellett beszélgethettünk tovább egymással.

Tenczut Zoltán
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Különleges Ajándékozás 
a Boldog Gyermekkor 
Nevelőszülői Hálózatnál

Szöőr Beáta

Ez évben a Boldog Gyermekkor 
Nevelőszülői Hálózatot választotta a 
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet, hogy az ott 
nevelkedő gyermekeket megajándékozza 
a fogvatartottak által készített plüss 
játék�gurákkal, valamint a 
fogvatartottak által vásárolt 
édességekkel. Az átadóünnepségre 
2018. december 19-én 10 órakor a 
nevelőszülői hálózat debreceni 
központjában került sor.  Éles Marianna, 
a nevelőszülői hálózat vezetője elmondta, 
hogy nagy örömmel fogadták a 
felajánlást,és remélik, hogy ez egy 
hosszú távú együttműködés első 
állomása. „A nálunk nevelkedő 
gyermekek között vannak olyanok, 
akiknek családtagjaik jelenleg is 
börtönbüntetésüket töltik. 

Az a célunk, hogy szeretettel, 
gondoskodással, megfelelő oktatás 
biztosításával elérjük azt, hogy ezek a 
gyerekek ne kallódjanak el, ne váljanak 
bűnelkövetőkké. Mindemellett 
fontosnak érezzük azt is, hogy a 
gyermekek, ha erre lehetőség van, 
tartsák a kapcsolatot a vér szerinti 
családtagjaikkal.”  Az intézetet Takács 
Csaba bv. százados és Bodonyi Norbert, 
a bv. intézet reintegrációs tanácsadó 
referense képviselte.
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