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Békesség, bizalom – szenvedés és próbatételek – de ti azért legyetek bátrak… Hogy van 
ez??? 
Vannak emberek, akik számára az élet egy csodaszép kaland, minden nap egy-egy 
felfedezni való ajándékcsomag, a nehézségek sem veszik el a kedvüket, sőt... Van 
szerencsém egészen közelről látni ezt a férjem személyében. Én egészen másként élem 
meg a napjaimat. Számomra az élet dzsungelharc, túlélő túra, kihívás, ahol mindig 
számítani kell valami veszélyre, és ahogy az egyik elhárul, már sorban áll a következő… 
Egyikünk sem találja unalmasnak az életet! 
Mindegy, milyen módon gondolkodunk a világról, mindenképpen meg kell tanulnunk 
számolni a gonosz minket próbálgató támadásaival, ugyanakkor a Mindenható Isten 
minket támogató jelenlétével is! Jézus nagyon őszinte hozzánk! Bárki, bármit is állít, Ő 
nem ígért problémamentes életet. Viszont bárki, bármit is mond, Ő megígérte, és meg is 
teszi, hogy minden probléma ellenére, sőt akár annak kellős közepében is minden 
értelmet meghaladó békességet, áldást ad a benne bízóknak.  
Akkor is ezt éreztem, amikor negyedik gyermekünk, Boglárka, súlyos fejlődési 
rendellenességgel született. Ebben az időben Jézus személyes jelenléte valóságosabbá 
vált számomra mindenkinél. Megkérdeztem Őt, mire kell felkészülnöm, hogyan kell ezt a 
helyzetet szerinte valóan megélnem. Hozzá akartam igazítani az érzéseimet, a 
beszédemet, a tetteimet. Szinte éreztem, ahogy átfogja a vállamat és azt mondja: „Most 
ez nagyon nehéz lesz, de nem kell félned, végig melletted maradok, nem hagylak 
egyedül.” Valóban nagyon nehéz volt, de olyan közel még sohasem voltam sem én, sem 
a családom Isten szerető jelenlétéhez, mint azokban a hónapokban. Boglárka két és fél 
hónap után találkozott a Mennyei Atyával, és hisszük, hogy mindez „jó” volt így. Nem 
emberi lépték szerint lehetnek csak „jók” a dolgok. Nem Istentől kell félteni magunkat, 
vagy a szeretteinket – mindannyian a gyermekei vagyunk, Jézus értünk vállalta a 
szenvedést, fontosak vagyunk neki! Éppen ezért nem titkolja el előlünk, hogy időnként 
nehéz lesz, hogy az élet sokszor fáj, de felkészít és folyamatosan tanít arra is, hogy 
minden életkörülményben megtapasztalható a vele való közösség csodája, öröme, 
áldása. 
Adjuk tovább, valljuk meg hittel, mondjuk el másoknak, amit Jézustól hallunk: „Legyetek 
bátrak: én már legyőztem a világot.”  

„Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a 
világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak: én már 

legyőztem a világot.” (János 16:33) 
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Pályázat - Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatót adott ki a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 
a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól

Útmutató - fejlesztő foglalkozást biztosító szolgáltatók részére

A szakmai tájékozódást segítő honlapok

Tanodaplatform

LInkajánló
Nemzeti Jogszabálytár

Első 80 év

Esély

A Szociális Szakma Digitális Archívuma

Pályázat�gyelő

Szociálpolitikai Szemle

TÁRKI

Párbeszéd

The New Social Worker

Központi Statisztikai Hivatal

OECD
TeIR

Közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerinti egyedi befogadási kérelmek 
benyújtásának időpontjáról
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A Baptista Szeretetszolgálat 
munkatársai szépségnapot szerveztek 
március 9-én, szombaton Kőbányán, a 
Baptista Szolgáltató Centrum Maglódi 
úti telephelyén. A rendhagyó 
rendezvénnyel nőnap alkalmából 
kívántak az érintetteknek örömet 
okozni. Az előkészületeket már 
hónapokkal korábban elkezdték: 
motivált és ügyes önkénteseket 
toboroztak, csapatot szerveztek  
fodrászokból, kozmetikusokból, 
masszőrökből, akik szívükön viselik a 
rászorulók sorsát és természetesen 
gyűjtöttek jó állapotú ruhákat, 
kiegészítőket, szépségápolási 
termékeket és virágot is. 
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egy ajándék nap budapesti lányoknak és asszonyoknak

Kurja Tímea

Szépség a szegénységben

A népes támogatócsapat hozzájárulása nélkül ez az alkalom nem jöhetett volna létre: 
köszönjük a Beauty and GO Szalon, a SlyNails körömszalon, a dm Magyarország sminkesei, 
önkéntesei, a Rauf Cukrászda, a NekedTerem, a Borhy Kertészet, a Rodondendronart, a Lidl, 
az Yves Rocher, a Bayer Hungária Kft., a Libri Bookline Zrt., a DLA Piper Ügyvédi Iroda, a 
DHL, valamint az Art Group Marketing Kft. segítségét. 



Az eseményre elsősorban olyan lányok és asszonyok 
jöttek el, akik a Baptista Szeretetszolgálat 
hajléktalanszállóinak lakói, de érkeztek olyanok is, akik 
más ellátó szervezetekkel állnak kapcsolatban. A 
körülbelül félszáz rászorulót és támogatóinkat Gál 
Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezetője 
igazgatója és dr. Miletics Marcell, az Utcafront szolgálat 
és a központ igazgatója köszöntötte. A résztvevők 
örültek a ruháknak, táskáknak, öveknek és ékszereknek, 
a virágnak és a bátorító üzenetes képeslapnak. De a 
legfontosabb mégis az volt, hogy igénybe vehették a 
fodrász, a manikűr, a pedikűr, a masszázs és a smink 
szolgáltatásokat, vagy ha valaki ahhoz érzett kedvet, 
annak hennát festettek.  
Polgár Tünde minden résztvevőt és önkéntest 
meglepett egy-egy szál virággal és mindenkihez volt 
egy kedves szava. Ő irányította a tombolát is. 
A vendégeket a nap folyamán péksüteményekkel és 
gyümölcsökkel kínálták a szervezők. 
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Ancsa 65 éves: A Rózsadombon nőttem fel, aztán saját lakásom is 

ott lett. A Képző- és Iparművészeti Főiskolán végeztem kerámia 

szakon. Apám Losonczi Pál titkára volt. A nyolcvanas évek végén 4 és 

fél éves kislányom és férjem meghalt autóbalesetben. Ezt nem 

bírtam feldolgozni, alkoholista lettem, majd rövid úton hajléktalan. 

Szükséglakást szeretnék intézni magamnak. 

Judit 41 éves: 2017-ben a ki�zetetlen rezsiszámlák miatt 

elárverezték a lakásunkat, azóta vagyok hajléktalan. 

Gimnáziumi érettségim van, de szeretnék még tanulni: bízom 

benne, hogy a munkaügyi központ be�zet egy könyvelő 

tanfolyamra. Szeretnék bekerülni a “Szobabérlők házába”, 

már be is adtam a pályázatot. Ha minden jól megy, 

könyvelőként fogok elhelyezkedni és egy téliesített faházat 

veszek vidéken. 

A bemutatkozások az Index "Nőnapi szépség 
szállóvendégeknek" című képes riportjából 
származnak. 

Zsuzsanna 57 éves: A férjem rákos lett, én 

ápoltam otthon, emiatt elveszítettem a 

munkámat, majd a férjem halálát követően 

súlyos rezsi tartozások miatt kilakoltattak 

a MÁV szolgálati lakásból. 4 hónapja 

vagyok hajléktalan. Egy �am volt, meghalt. 

Jelenleg a Bánya utcai szálláson a 

mosodában dolgozom. Nagyon bízom 

magamban, érzem, hogy most is talpra 

fogok állni, ahogy már számtalanszor az 

életben, és pár év múlva már egy vidéki 

tanyán talál engem az élet. 
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 Intézményeink ellátottjai igénybe vehették az 
iskola 25 tanulója és tanárai által biztosított 
fodrász, sminkes és manikűrös 
szolgáltatásokat. A kisgyermekes anyukák 
kikapcsolódását babaszoba kialakításával és a 
gyermekfelügyelet megszervezésével 
segítettük. A vendégek ruhákat és ékszereket 
is választhattak maguknak és családtagjaik 
számára, illetve henna- és csillámtetoválás 
készítését is kérhették. 
Közben lehetőség volt egy kis beszélgetésre is: 
főleg a gyermeknevelésről, oktatásról folyt a 
szó, de szóba került az intézményeink segítő 
tevékenysége, szakmai munkája is. A 
rendezvény arra is jó alkalmat biztosított, hogy 
az eltérő szolgáltatásokban dolgozók is 
megbeszélhették tapasztalataikat, 
nehézségeiket és sikertörténeteiket.  

Szépség a szegénységben

Csábi Melinda

egy ajándék nap debreceni lányoknak és asszonyoknak

A Baptista Szeretetszolgálat az idei nőnap alkalmából Debrecenben is rendezett egy 
szépségnapot. Az időzítés nem volt véletlen, mivel számos szolgáltatásának - családok 
átmeneti otthonai, fogyatékos személyeket ellátó nappali intézmény és támogatott 
lakhatás - igénybevevői többségében nők. 
A helyszín a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola volt, annak 
tanszalonjában és az ahhoz tartozó tantermekben kaptunk helyet.  



A szépítkezés befejeztével a 
Szeretetszolgálat nevében köszöntöttem a 
résztvevőket és kiosztottuk a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat felajánlásában 
érkezett „Nem luxus táskákat”. 
A közös ebéd után Pintér Béla, hazánk 
legismertebb keresztény énekes-
zeneszerzője egy dalcsokorral köszöntötte a 
hölgyeket. 
A lányok, asszonyok, a hétköznapok 
egyhangúságából kilépve, felfrissülve, 
megszépülve, mosollyal az arcukon keltek 
útra, hiszen ezen a napon ők voltak a 
középpontban, csak velük foglalkoztak a 
fodrászok, kozmetikusok és manikűrösök, a 
tanárok, a diákok és a szociális munkások. 
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Köszönet a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakiskola igazgatójának, tanárainak, 
diákjainak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, Pintér Bélának, a Nagykonyha Kft-nek és nem 
utolsó sorban  intézményeink dolgozóinak a vidám, szeretetteljes nap megszervezéséért! 
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A baptista belső egyházi jogi személy 
fenntartásában működő szolgáltatások a 
keresztyén közösség egyik fontos evilági 
küldetésének megvalósítói. Az elesettek 
segítése az egyház létéhez szorosan 
kapcsolódó krisztusi cselekedet. A Szentírás 
tanításán alapuló szociális munka a 
keresztyén közösségek értékeit, üzenetét 
közvetíti a környező társadalomnak. Az 
egyházi szolgáltatásoknak lényegi része 
valósul meg abban, hogy a szolgáltatásokban 
megjelenjen a keresztyén lelkiség, láthatóvá 
váljon az evangélium.  
A hatékony és alapcél szerinti szociális munka 
szempontjából fontos, hogy a baptista 
szolgáltatásokban dolgozó munkatársak 
megismerjék a bibliai alapértékeket, a 
tevékenységet fenntartó, evangéliumi üzenet 
hordozó baptista közösség jellemzőit. Ennek 
elérésére belső képzési sorozat indult el 
2019. február 28-án Balatonalmádiban, a 
közvetlenül a Balaton partján fekvő Monopoly 
Hotelben.  

Sera�n József

Lelki házban dolgozom?

Ti magatok is mint élő kövek

"Kollégáimmal a balatoni naplementét, 
napfelkeltét látni, mindezt keresztény 
légkörben… Fantasztikus!" 

"…a 'Kincskereső' játékot emelném ki. Jó 
volt mókázni, jobban megismerni 
mindenkit. Ugyanilyen élményt, pozitív 
hatást ért el az 'Evangéliumi tanítás' blokk." 
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A három nap folyamán a következő 
fontosabb elemek szerepeltek a 
programban: bemutatkozás, szakmai 
tevékenység bemutatása, etika a 
szociális területen, a hivatás szerepe, 
készségfejlesztő tréningfeladatok, 
kreatív csoportmunka, bibliaismeret és 
csoportos játékok. Hangsúlyt kapott a 
pihenés is a hotel wellness részlegében 
és a Balaton partján.  
Az EFOP projekt ideje alatt, az idén 
összesen még hat képzés lesz. A belső 
képzésbe bevonható a baptista 
fenntartású szolgáltatásokban dolgozók 
teljes köre, csaknem kétezer munkatárs. 
Tervünk, hogy a szolgáltatásainkban 
dolgozók időről időre lehetőséget 
kapjanak az ismeretszerzésre és a testi, 
lelki felüdülésre, minél szélesebb körben. 

"Az 'Etikus gyakorlat a szociális 
munkában' beszélgetés során olyan 
pozitív és majdhogynem lelkileg 
megrázó témákat érintettek a 
bentlakásos intézményben dolgozó 
kollégák, hogy ez egy személyes változni 
akarás érzését indította el bennem, és a 
további munkámban is kamatoztatni 
szeretném." 

Az első 16 fős csoport tagjai 5 szolgáltató szervezetből érkeztek. A munka a képzést, 
tréninget kidolgozó munkacsoport vezetőjének irányításával folyt változatos formákban. A 
frontális előadástól kezdve a kiscsoportokban, szoborparkban végzett kreatív alkotásig 
sokféle módon volt együtt a kis közösség. 

épüljetek fel lelki házzá  (1 Péter 2:5) 
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SoVoL NEMZETKÖZI KONFERENCIA A SZOCIÁLIS SZEKTOR 
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL 

  2019. május 30-31.  

A konferencia a szociális továbbképzésben akkreditációval rendelkezik!  

A konferencia az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) és az Európai Önkéntes Központ 
(CEV) közös szervezésében kerül megrendezésre. Célja, hogy a jelenlegi és jövőbeni 
szociális szektor résztvevőinek illetve az önkénteseket mozgósító szakembereknek 
olyan inspiráló kapcsolódási és tanulási lehetőséget kínáljon, amely elősegíti az 
innovatív gondolkodást, új kapcsolódási lehetőségek feltérképezését és hozzájárul a 
megváltozott európai szociális szolgáltatási szektor kihívásaira reagálni képes 
ellátórendszer kialakításához a különböző társadalmi szereplők összekapcsolásával. 

A KONFERENCIA PLENÁRIS ELŐADÓI: 

Európai Ifjúsági Központ (Budapest, 1024. Budapest, Zivatar utca 1-3.) 

A részvétel ingyenes, regisztrálni május 10-ig lehet

Gabriella Civico – Az önkéntesség összekapcsolása a szociális szektorral az EU-ban 

Navracsics Tibor- Kormányzati elképzelések és tervek a szociális ellátás és az 
önkéntesség összekapcsolódásnak fejlesztése kapcsán.  

További információ és regisztráció 

F. Tóth András – Új szelek az önkéntesség terén 

Lucas C.P.M. Meijs – Európa fő társadalmi változásai és azok hatásai a szociális és civil 
szektorra 


