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TEhetős és szegényebb testvérisége

A rászorultak megsegítése elemi kötelessége minden emberi lénynek. Ezért 
tanítjuk gyermekeinknek is kiskoruktól kezdve, hogy az óvodás- és az 
iskolástársai között ne lenézze, hanem amivel tudja, segítse azokat, akik erre 
rászorulnak. Felnőttkorra is sokakban megmarad ez az elemi kötelességtudat. 
 
Innen egy lépés annak a megértetése, hogy a társadalmi, anyagi és kulturális 
szakadékok nem szükségszerűek, hanem azok kiegyenlítése, a szakadékok 
feltöltése szintén hosszú távú feladata mindenkinek, aki tehetősebb, tanultabb, 
előnyösebb helyzetben van a többiekhez képest. Ahogy Pál apostol fogalma: „Mi 
erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a 
magunk kedvére éljünk.” 
 
Innen is még egy lépéssel érdemes továbbmenni, addig a pontig, ahol már arra is 
rádöbbenünk, hogy a hátrányos helyzetű, elszegényedett, élete gondjai között patt 
helyzetbe jutott embertársunk a testvérünk. 
Mert több segítséget ad az, aki mint testvérével kapcsolatba lép, közösséget 
vállal, és érezteti, hogy testvérek, mint az, aki enélkül ad bármit a másiknak. 
 
Ezért fontos már gyermekeinket is arra terelni, hogy legyenek barátai között 
olyanok, akik hátrányos helyzetű családban élnek, akik nem annyira műveltek, 
akiknek nincs annyi anyagi vagy kapcsolati lehetősége. Mert így fognak majd a 
gyermekeink és unokáink egy sokkal testvériesebb világot építeni. 
 
Persze nekünk sem késő ezt erősíteni vagy akár elkezdeni. 
 

Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az 
evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik 

pedig megrészegedik.  
Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok?  

Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a 
nincsteleneket? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem 

dicsérlek. 1Kor 11,20-22 
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Háló Gyula



90 évvel ezelőtt született Martin Luther King 
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Martin Luther King, Jr. (1929. január 15. – 1968. április 4.) amerikai baptista 
prédikátor, polgárjogi harcos, politikai aktivista, az afroamerikai polgárjogi mozgalom 
egyik vezető személyisége. Családjában nagyapja és apja után ő is a lelkipásztori 
hivatást választotta. Iskoláit egy georgiai szegregált elemi iskolában kezdte, és sok év 
kitartó munkája eredményeképp 1955-ben doktorált teológiából a Bostoni Egyetemen. 
1953-ban vette feleségül Coretta Scottot, akivel négy gyermekük született. 1954-ben 
az alabamai Montgomery-ben a Dexter Avenue Baptist Church lelkipásztora lett. 1957-
ben megalapította és elnökként aktívan részt vett a Déli Keresztény Vezetők 
Konferenciája elnevezésű, több mint száz egyházi és polgári szervezetet tömörítő 
erőszakmentes ellenállási mozgalomban.  

„Azt mondom nektek, barátaim, hogy bár szembe kell néznünk a mai és a holnapi 
nehézségekkel, mégis van egy álmom. Ez az álom mélyen gyökerezik az amerikai álomban, 
hogy ez a nemzet egy nap fel fog kelni, és valóra váltja hitvallásának valódi értelmét: 
magától értetődőnek tartjuk azt az igazságot, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. 
Van egy álmom, hogy egy nap Georgia vörös dombjain az egykori rabszolgák �ai és az 
egykori rabszolgatartók �ai képesek lesznek együtt leülni a testvériség asztalához. […] 
Van egy álmom, hogy négy kis gyerekem egy nap olyan nemzetben fog élni, ahol nem a 
bőrük színe alapján ítélik meg őket, hanem jellemük értéke szerint. Ez ma az álmom!  […] 
Van egy álmom, hogy egy napon minden völgy felemelkedik, minden domb és hegy 
lesüllyed, az egyenetlen helyek kisimulnak, és a kanyargós helyek kiegyenesednek, és az 
Úr dicsősége megmutatkozik, és minden ember együtt fogja látni. […]  
Ezzel a hittel képesek leszünk arra, hogy a kétségbeesés hegyéből kivéssük a remény 
szikláját..  […]”  

Néhány részlet leghíresebb 
szónoklatából, amit 250 000 ember 
előtt mondott el 1963. augusztusában a 
washingtoni Lincoln-emlékműnél. 

1964-ben, 35 évesen, a leg�atalabb 
jelöltként, elnyerte a Nobel-békedíjat. 
1968-ban merénylet áldozata lett.



Idén is folytattuk a Támogatott Lakhatás 
műhelymunka-sorozat szervezését az 
SZGYF-fel együttműködve. Az egyes 
műhelyprogramokon alkalmanként 40-60 
szakember vett részt.

Kirendelés alapján közreműködünk a megyei kormányhivatalok ellenőrzési 
tervébe illesztett szakmai ellenőrzésekben, szakmai dokumentumok 
véleményezésében, helyszíni ellenőrzésben. 2018-ban 11 ellenőrzést 
végeztünk.

A Családok Átmeneti Otthonai 
rendszerünkben kis szeletet jelentenek, 
azonban annál komolyabb tevékenységet 
végeznek. A Családok Átmeneti Otthona 
Munkacsoport 4 ülését Katona Gergely 
koordinálta, 5-8 intézményvezető volt jelen, 
és aktuális témákhoz igazodva beszélgetett.

baptista szociális módszertani munka 
képekben és számokban - 2018 
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Egyházi szolgáltatási hálózatunk: 14 belső egyházi jogi személy fenntartó, közel 2000 
dolgozó, napi közel 20 ezer ellátott.  Az ellátás vertikuma a Szociális törvény és a 
Gyermekvédelmi törvény által szabályozott szolgáltatások szinte teljes spektrumát felöleli, a 
házi segítségnyújtástól, pszichiátriai és szenvedélybetegek és idősek ellátásán át, a családi 
bölcsődékig és nevelőszülői hálózatokig.   
A legtöbb megyében jelen vannak a szolgáltatások, fajsúlyát tekintve a Közép- 
magyarországi Régió és Kelet-Magyarország a legellátottabb terület.



Folyamatos párbeszédet folytatunk a baptista 
és más fenntartókkal, szervezetekkel és 
szakemberekkel. A  telefonos szakmai 
egyeztetésekre napi szinten legalább egy órát 
fordítunk, a személyes találkozások száma 
éves szinten meghaladja a 100 alkalmat.

Főbb szakmai rendezvényeink: 
„ A szeretet törvénye - 25 éves a szociális törvény” éves vezetői 
konferencia (február 22-23.) 
Kortalan zene! Zene és Idősek világnapi rendezvény (október 1.) 
Etikai kérdések a szociális munkában - műhelykonferencia (október 8.)  
A szociális munka napjának megünneplése (november 13.)   
Szakmai nap (november 28.)   
Baptista fenntartói tanácskozás (május 9, december 4.) 

2018 első felében két 
szakember dolgozott a 
módszertani központban, 
jelenleg 3 főállású 
munkatársunk van - egy 
szociális szakmai referens 
állás betöltetlen.
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EFOP 198 „Egyházi és civil 
szervezetek szociális közfeladat 
ellátásának támogatása” kiírás 
keretében megközelítőleg 277 millió 
forint összköltséggel, „Baptista 
szociális szolgáltatók szakmai 
fejlesztése a minőségi szolgáltatás 
erősítése érdekében” elnevezéssel 
projekt indult 2018 elején. A 
módszertani fejlesztési elemekhez 
kapcsolódó események száma 
megközelítette a 30-at.



Szirtes-Tankó Tünde 

Katona Gergely 

A támogatott lakhatások országos 
műhelyei rendszeres fórumot jelentettek 
a szolgáltatók számára, amit jelentős 
számban igénybe is vettek. Jó 
együttműködés alakult ki a Minisztérium 
főosztálya, az SZGYF és a módszertan 
között, mely alapja volt a 
műhelysorozatnak. A lendület 
reményeink szerint ez évben is tart majd, 
már elkezdtük a témák egyeztetését.  

Az év kiemelkedő szakmai eseménye 
számomra a múlt februári éves vezetői 
konferencia volt, amit a Baptista Egyházhoz 
tartozó szociális szolgáltatások 
szakembereinek szerveztünk. Amellett hogy 
ezzel indult az EFOP 1.9.8. számú szociális 
módszertani fejlesztéseket szolgáló európai 
uniós projektje, a konferencia kiemelt 
témája a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
hatályba lépésének 25. évfordulója volt. A 
törvény – ami időközben majdnem a 
hatszorosára nőtt – a rászoruló emberek 
iránti társadalmi szolidaritás szabályozó 
kerete mindmáig. A téma jelentőségét jól 
mutatja a 150 résztvevő, az előadást tartó 
neves szakembergárda és az, hogy a 
rendezvényen az akkori törvény alkotói, dr. 
Surján László miniszter úr és vezető 
munkatársai is jelen voltak. Utólag is úgy 
látom, hogy az előkészületekre, szervezésre 
befektetett sok energia megtérült: egyrészt 
a konferencia több előadása is bekerült a 
nemrégiben megjelent Rendszer és váltás – 
a Szociális Törvény első 25 éve című 
kiadványba, másrészt előrébb léptünk abban, 
hogy szolgáltató hálózatunk a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, a krisztusi 
szeretetet megmutatva végezze társadalmi 
szolgálatát. Az egyház szlogenjét idézve: 
Krisztus rajtunk keresztül! – Krisztus a 
szolgáltatáson keresztül! 
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Serafin József

Ha egy dolgot kell kiemelni, akkor az 
számomra egyértelműen az Alapvető 
hírlevél szerkesztése. Újoncként ez jó 
lehetőséget ad arra, hogy megismerjem 
az intézményeinket, szolgáltatóinkat, az 
ott dolgozó embereket, legalábbis egy 
részüket. Eddig minden esetben 
nyitottságot tapasztaltam, készséget a 
közös munkára, ami nélkül 
elképzelhetetlen lenne, hogy a hírlevél 
kéthetente megjelenjen. Ezen kívül pedig 
úgy vélem, hogy a hírlevél jó eszköz a 
kölcsönös ismerkedésre is, és arra, hogy 
ez a színes és értékes szolgáltatási 
hálózat bemutatkozzon a tágabb 
baptista közösségnek. Az eddigi 
statisztikák alapján úgy látszik, erre van 
is érdeklődés. 

Feltettük magunknak a kérdést: mi volt az elmúlt 
év leginkább említésre méltó eseménye/feladata 
számodra? 



vendégoldal
Út a Reményhez Alapítvány

Az Út a Reményhez Gyermek és Ifjúságsegítő Alapítvány, előző 
nevén Gabonamag Gyermek és Ifjúságsegítő Alapítvány, egy 
1989-ben bejegyzett, közhasznú, non-pro�t, keresztény alapokon 
működő szervezet. Alapítók: Szilágyi Zoltán és Szilágyi Éva. 

Az Út a Reményhez 
Alapítvány önkéntes 

adományokból tartja fenn 
munkáját.  

Bankszámla: OTP Bank Nyrt. 
Út a Reményhez Alapítvány 

Számlaszám: 11721026-
20268101 

Adó 1% felajánlásával: 
Adószám: 19635710-1-43 
Alapítványi sárga csekket 

kérésre szívesen postázunk 
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Bemutatkozik az



Minden szolgálatunkban önkéntesekkel, 
gyülekezetekkel együtt, közösen munkálkodunk. 
Táboraink szervezésében is oroszlánszerepet 
játszanak a helyi gyülekezetek. Ezért szívesen 
vesszük az önkéntes segítők jelentkezését. 
E-mail címünk: utaremenyhez@utaremenyhez.hu 

Szolgálatunk középpontjában az egyszülős családban, család nélkül, vagy állami 
gondoskodásban nevelkedő gyerekek támogatása, fejlesztése, lehetőség szerint 
társadalmi beilleszkedésük segítése áll. Rendszeresen látogatjuk a gyermek- és 
anyaotthonokban élő gyerekeket, klubalkalmakat szervezünk nekik. Ugyanilyen 
fontosnak tartjuk az utógondozást, az otthonokból kikerülő �atalokkal való 
kapcsolattartást, lehetőség szerint a további támogatást, tanácsolást. 

Munkánkról további részleteket honlapunkon találnak: www.utaremenyhez.hu  
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Szilágyi 
Kornél

Kapcsolatban állunk 
kárpátaljai és vajdasági 
magyar gyerekekkel és 
családokkal is. 
A nehéz helyzetben levő 
gyerekeket és családokat 
anyagilag is támogatjuk: 
ruha, cipő, élelmiszer, 
sport-, iskolaszer, és 
tisztító-, tisztálkodószer 
adományokkal. 

„Íme kiment a magvető vetni.”  
„… A többi pedig jó földbe esett és termést 

hozott: az egyik száz annyit, a másik 
hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” Mt.13. 



Rendszeresen szervezünk ingyenes és szponzorált, általános, sport- és nyelvi 
táborokat valamint gyermeknapokat. 
Programjaink rendszeres klub-alkalmainkon, táborainkban és gyereknapokon: 
bibliai tanítás, angol és német nyelvoktatás, énektanítás, vidám vetélkedők, 
akadályverseny, játékok, különféle sportok. A gyerekek és �atalok egyéni, és 
csapatversenyek során új és kulcsfontosságú élményeket szereznek, megtanulnak 
csapatban gondolkodni. Mindezek az élmények pozitívan hozzájárulnak a gyerekek 
jövőképéhez, szocializációjához. 
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Hitvallásunk és céljaink 
•      Az Istenben való hitet és Jézus Krisztusban való üdvösséget valljuk 
•      Tanításaink alapja kizárólag a Szent Biblia. 
• Hátrányos helyzetű, nehézségek között élő gyermekeket, családokat támogatunk 
• Célunk a gyerekek és �atalok erkölcsi alapjainak szilárdítása, korrigálása  
• A világi értékekkel szemben az örök értékeket helyezzük előtérbe 

Több éve látogatjuk a 
Kiskunmajsai Menedék lakóit 
is. A gyerekeknek 
rendszeresen szervezünk 
klubalkalmakat. A felnőtteket 
ruha, cipő, élelmiszer és egyéb 
adományokkal segítjük. 

"Az a jó, hogy izgalmas 
játékokat játszanak 

velünk." 

"Jó, hogy sokat fényképeznek, és 
ezeket a képeket együtt 

megnézzük. Örülök annak, hogy 
ilyenkor a csoport együtt van." 

"Kornél mindig feladatokat 
ad nekünk, amit meg kell 
oldani. Hoznak mindig új 
bácsikat és néniket is." 



A Magyar Közlöny 2019. évi 1. számában megjelent Magyarország 
Alaptörvénye

Várakozók jelentése - 2018. december

Figyelő

Impresszum 
Kiadja: Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ 

Felelős kiadó: Sera�n József 
Szerkesztő: Szirtes-Tankó Tünde 

Szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 31. 
E-mail: szirtes-tanko.tunde@baptist.hu 

Fenntartjuk magunknak a rövidítés és az átszerkesztés jogát az eredeti szerzői szándék változatlanul 
hagyásával. Megjelenik kéthetente. 

Természetes módon küldjük a baptista szolgáltatók e-mail címeire és mindenkinek, aki a fenti e-mail 
címen regisztrál a címlistára. Kérjük a vezetőket, hogy intézményükben tegyék elérhetővé 

hírlevelünket a szakmai dolgozók számára is. 
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Nemzetközi előadók: 
Bryan McKinney és 
Paul Tautges, a 
világszerte ismert 
Joni Eareckson Tada 
munkatársai lesznek 

Jelentkezési határidő: 
2019. január 27. vasárnap

További információhoz és az online jelentkezéshez, kérjük, kattintson a képre


