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Mindnyájan gyűjtünk valamit. A természetünkhöz tartozik. Kincsekre, 
maradandókra vágyunk, mert úgy érezzük, a szerzeményünktől válunk 
értékesebbé. Jézus Krisztus �gyelmeztet bennünket: ne éljünk csak az e világi 
kincseknek, amikért mindenki törtet. A Mester nem gondolkodott elvakultan, 
szélsőségesen. Jól tudta, hogy szükségünk van az élethez az anyagiakra, hiszen az 
Isten áldása a tisztes munka. Tudod-e, hogy emberi életünkben valójában csak egy 
az érték, az igazi kincs, az összes többi mind hiábavaló, s csak ideig-óráig jelent 
sokat, aztán értékét veszíti? Az egyetlen kincs: az Istenbe vetett élő hit. Ez nem 
romlik meg, nem megy ki a divatból, nem vehetik el tőlünk, ha a miénk: igazán 
eleven, csodálatos szolgáló életet, értelmeset és boldogat ad az Úr, s a minden 
ember megmérettetésének utolsó napján pedig örök életet az üdvösségben a 
Krisztusért. 
Egy régi történet szerint valaki rengeteg pénzt vitt magával a másvilágra. 
Meglepve látta, hogy mindenféle szép dolgot vásárolnak ott a többiek, és 
fölbuzdulva ő is kért mindent. Amikor pedig �zetni kellett, a sok pénzét 
visszautasították, hogy az itt nem jó. Felháborodva replikázott, s akkor megkapta a 
választ: itt csak az a pénz értékes, amit a szegényeknek adtál, amit mások javára 
fordítottál, amivel Krisztus ügyét szolgáltad. 
Bővelkedő szív, gazdag élet az, amely igazán és minden más előtt keresi az Úr 
szolgálatát, és nem sajnál arra áldozni, igazi „jókedvű adakozóként”. 
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Újvári Ferenc

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a 
rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, 
sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, 

és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” 
Mt 6: 19-21 
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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. Kérjük a vezetőket, hogy intézményükben tegyék elérhetővé hírlevelünket a 
szakmai dolgozók számára is.

Tudom, hogy van jogom! 2019” Egymásra �gyelve! 
Az immár hagyománynak számító, és az elmúlt évek sikeres és pozitív 
tapasztalásait is alapul véve, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) 
ismételten ellátottjogi alkotópályázatot hirdet.

Feliratkozás a hírlevélre:

Meghirdetésre került a 2020. évi foglalkozási rehabilitációs támogatásra 
vonatkozó pályázat

A Magyar Közlöny 2019. évi 161. számában (2019. szeptember 30.) 
olvasható a 22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható 
elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 2020. évi 
pályázata
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A Baptista Szeretetszolgálat a Baptista 
Integrációs Központon belül 2014-ben hozta 
létre az intézményt, akkor még Menekülteket 
és Oltalmazottakat Befogadó Családok 
Átmeneti Otthona néven. Magyarországon 
addig a menekültek menekülttáborban éltek, 
vagy albérletben. Sok esetben a menekült 
családok éveket töltöttek a menekülttáborban, 
ami a gyerekek számára nem volt a 
legmegfelelőbb körülmény. Az intézmény azzal 
az elsődleges céllal jött létre, hogy ezeknek a 
családoknak segítsen, hidat biztosítva a tábori 
lét és az új önálló élet között. 

A Magyarországi Baptista Egyház a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ-szel közös 
konzorciumban sikerrel pályázott az EFOP 1.9.8 Egyházi és civil szervezetek közfeladat 
ellátásának támogatása című pályázaton. Ennek keretében, az egyéni intézményi tudás 
kialakítása érdekében, vállaltuk egy saját baptista jó gyakorlat-tár létrehozását, 
összegyűjtését. Az elkészült jó gyakorlatokból a közeljövőben születni fog egy 
elektronikus kiadvány, és az írások olvashatók egy erre létrehozott egyedi honlapon is. 
Azért, hogy a jó gyakorlatok minél hatékonyabban eljussanak más intézmények 
szakembereihez is, előmozdítva a kölcsönös tanulást és tapasztalatszerzést, 
hírlevelünkben is elindítunk egy sorozatot, amiben alkalmanként bemutatunk egyet-
egyet ezek közül.  
A következő jó gyakorlat a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott budapesti 
családok átmeneti otthonából származik. 

Integráló értékek

Kern Mária

Baptista jó gyakorlatok
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Az intézmény ehhez a feladathoz megfelelően 
választotta ki az itt dolgozó munkatársakat, 
vette fel a kapcsolatot más szervezetekkel, és 
alkotta meg a szakmai programot, hogy a 
bekerülő sérült, sérülékeny családok számára 
a lehető legjobb integrációt nyújtsa, ahhoz, 
hogy Magyarországon tudjanak új életet 
kezdeni. Az intézmény szakmai programjába 
azt is megfogalmazta, hogy bár elsősorban 
menekülteket lát el, de szabad férőhelyek 
estében hátrányos helyzetben lévő magyar 
családokat is fogad. Így az intézményben két 
csoport jelenik meg, ugyanazzal az 
nehézséggel, vagyis hogy nem megfelelőek a 
lakhatási körülményeik. A probléma 
kialakulása mögött mégis teljesen más okok 
húzódnak meg. 
A két csoport együttes elhelyezése, 
befogadása az integrációs folyamatban egy 
előre nem tervezett erőforrás, pozitív 
kölcsönhatás. A magyar és a menekült család 
a beköltözéskor, a csomagjaikon kívül, hoz 
még egy csomagot, amiben a múltja, 
szokásai, világképe, értékei, veszteségei, 
fájdalmai vannak. Ezek a csomagok a közös 
élet során kibomlanak. A családok külön 
szobákban vannak elhelyezve, de a többi 
helyiséget közösen használják. A közös élet 
része a közös programok, gyerekeknek, 
felnőtteknek. A heti gyerekprogramok mellett 
(kézművesség, társasjáték, �lmnézés, közös 
tanulás, ünnepekre készülés) minden ünnepet, 
Magyarországhoz köthető fontosabb 
eseményt (2016-os Európa bajnokság) közös 
programként igyekszünk megszervezni. 
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Ezek közül két nagyon fontos a karácsony és a ramadán. Karácsonykor a közösségi 
teret átváltoztatjuk, hogy mindenki elférjen a közös karácsonyi vacsora 
elfogyasztásához. A vacsorát megelőzi egy karácsonyi ünnepség is zenével, verssel, 
éves visszaemlékezéssel. A vacsora után következik a gyerekek várva várt pillanata, az 
ajándékozás. A karácsonyfa alatt a gyerekeket névre szóló cipősdoboz-ajándékok és az 
integrációs központ által biztosított élelmiszercsomagok várják. A gyerekek együtt 
örülnek az ajándékaiknak, a szülők mosolyogva �gyelik őket. Ajándékozás után még 
mindenki ott marad, beszélgetnek, énekelnek. A menekült családjaink minden évben 
tartják a ramadánt, és amikor vége, akkor szoktak a saját közösségükben együtt 
ünnepelni. Ramadán végén az intézmény is velük ünnepel, közös étkezéssel, ahol a 
földön ülve, az ő étkezési szokásaikhoz igazodva, fogyasztják el közösen a magyar 
húsmentes paprikás krumplit, vagy lecsót. A közös étkezés után a gyerekek együtt 
játszanak, énekelnek és táncolni tanítják egymást, míg a szülők kisebb csoportokban 
együtt beszélgetnek. Ezek az intézmény által generált események is a kapcsolatépítést 
ösztönzik. 
Más a magyar és a külföldi családok segítésének menete, de egységes szabályok 
vonatkoznak rájuk, ami a két csoportra irányuló, társadalom által hangoztatott 
előítéleteket csökkenti. A közösségben a gyerekek nem foglalkoznak azzal, mit mond a 
világ, ők együtt játszanak, annak ellenére, hogy nem beszélnek egy nyelvet. 



7

A közösségben a gyerekek nem foglalkoznak azzal, mit mond a világ, ők együtt játszanak, 
annak ellenére, hogy nem beszélnek egy nyelvet. A gyerekek mintája hatással van a 
szülők kapcsolatára, aminek következménye a kölcsönös egymásra hatás. Ekkor tud 
kölcsönhatásba lépni az a bizonyos láthatatlan csomag, és kezdik megosztani a jó tudást, 
értékeket egymással. A magyar családok ismerik a várost, az iskolát, óvodát, a környéket, 
a magyar szokásokat, kultúrát, ünnepeket, a bürokráciát, az ügymeneteket. Emellett 
hozzák az életvitelükből adódó problémákat. A menekült családoknál fontos a család, az 
abban rejlő értékek, és hogy biztos körülményeket teremtsenek a gyerekeknek. Tudnak 
spórolni, otthon főznek, rendszeresen dolgoznak, de elvesztettek mindent és egy idegen 
országban, idegen nyelven küzdenek az életben maradásért, elfogadásáért. 
A magyar gyerekek angolul tanulnak, a menekült gyerekek magyarul. Megismerik 
egymás kultúráját, ünnepeiket. A szülők egymást tanítják magyarra, a villanytűzhely 
használatára, házi praktikákra, gyereknevelésre, egyszerű olcsó ételreceptekre.  
Egymás integrációját segítik, anélkül, hogy tudnák. Emellett saját magukat is építik: „aki 
mást felüdít maga is felüdül” (Péld. 11,25). A befogadáson, elfogadáson túl, a saját 
önértékelését, önbizalmát formálja, hiszen segítője lesz valakinek, rájön, hogy benne 
milyen értékek vannak, amivel másoknak tud segíteni. Ezek az élmények, fontos részei az 
integrációnak a menekült családok és a reintegrációnak a magyar családok esetében. 
Mert minden erőfeszítés az integrációra hiábavaló, ha az egyén nem tartja saját magát 
képesnek a változásra, arra hogy az életben önállóan megállja a helyét.  
A jó gyakorlat alkalmazható, a kölcsönhatás dinamikája hasznosítható különböző 
interetnikus, interkulturális környezetben. Nekünk segítőknek meg kell látni az embert és 
a benne rejlő értékeket, és meg kell tanulni ezt kibontani is. 



Idősek világnapja - október 1. 

Áldott, aki előre néz 
Agg szót beszélek, megtanuld: 
Ha még oly szép is volt a múlt, 
S az emlék édes, mint a méz, 
Vissza ne nézz! 
Ha még úgy el is kérgedett 
Az eke szarván két kezed, 
Ki hátrafordul, rég tudod, 
Az átkozott. 
Áldott, aki előre néz. 
Szellő szemedbe fütyörész, 
Forró a föld, piros a menny: 
Előre menj! 
Míg a jövendőnek birod 
Szögezni márvány homlokod, 
Nincs addig darvadozni mért, 
Mi jön, ne kérdd. 
Régi bölcsesség: ami vár, 
Réges-régen megírva már 
Szíved piros redőiben, - 
De nem pihen. 
A rejtelmes redők alatt 
Izzik az Élő Gondolat, 
Amely öröktől örökig 
Munkálkodik. 
Eredj és tárt szívvel fogadd, 
Amit diktál a pillanat. 
Cselekedd, ami rajtad áll. 
Nincsen halál. 
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Áldott, aki előre néz

Sík Sándor Fotó: Tiago Muraro

Fotó: Johann Walter Banz

Fotó: Alex Harvey
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Az idős népesség növekedésével 
párhuzamosan nő a 100 évesek ill. ennél 
is idősebbek száma. 

A becslések szerint jelenleg a világon 
533 000 százéves vagy annál idősebb 
ember él. 

Számszerűen az USÁ-ban, Japánban és 
Kínában élnek a legtöbben.

Nemcsak a húszéveseké a világ...

Arányaiban pedig Japánban, 
Spanyolországban, Csehországban, 
Franciaországban és Kanadában.

Magyarországon egy 2013-as 
statisztika szerint a számuk 1516 fő volt.

A hosszú élet titka a Forbes szerint: 
optimizmus 
egészséges étkezés és életmód 
testgyakorlás 
hit 
szerető család 
genetika

A világ legidősebb embere egy japán nő, 
aki 1903-ban született, idén 116 éves. 
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Támogatott lakhatás 

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, 2019. 09. 14-15 

Négy baptista fenntartású támogatott lakhatás érdeklődő lakói és 
munkatársai voltak együtt, kb. 70 fő

Élményhétvége Révfülöpön 
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Sok más mellett volt játék

kötetlen beszélgetés

intézményi bemutatkozás



meglepetés előadás a Sorfordítóktól

balatoni hajókázás.

A végén mindenki sok élménnyel, emléklappal és csokival lett gazdagabb.
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