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Néhány évvel ezelőtt igen meglepő tapasztalatom volt a hegyi beszéd e sorainak 
olvasása közben. Éppen egy autóbusz-pályaudvar várótermében ültem, és 
olvasásomban ott tartottam, hogy: „Nézzétek meg az égi madarakat…”, amikor 
lábamhoz repült egy kismadár. Már ennyi is elég lett volna ahhoz, hogy 
elcsodálkozzam, és el is mosolyodtam Isten „időzítésén”, ahogy a biztosabb bevésődés 
érdekében vizuálisan is szemléltetni akarja Jézus tanítását. A pillanat értékét azonnal 
felismertem, és rögtön felvetődött bennem a kérdés, hogy mennyi a valószínűsége 
annak, hogy fotocellás ajtókon át – vagyis elkapva azt a néhány másodpercet, amíg az 
ajtó nyitva van – berepüljön ez a kis élőlény, és éppen az én lábamnál álljon meg 
nyugodtan, mikor a büféasztalok morzsái inkább hívogatóak lehetnek számára; és én 
éppen azt a bizonyos mondatot olvassam. Furcsállottam a dolgot, aztán mégis 
továbbhaladtam az olvasással, míg új ismerősöm a széksor alatt tipegett. Másodszor 
akkor mosolyodtam el, mikor újra megjelent előttem – a 33. versből kellett 
felpillantanom: „ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” – csőréből egy alélt 
molylepke csüngött. Letette, olyan nagy falat volt neki. „Hát ilyen nincs… elég gyorsan 
kaptál eledelt, és nem is hamburgermorzsát” – gondoltam. 
Véletlen vagy isteni gondviselés? Ez a kérdés merül fel számtalanszor az életben, és a 
legfurcsább az, hogy azok számára, akik nem kötelezték el magukat Jézus mellett, az 
ilyen kis események legfeljebb „szerencsés egybeesésnek” fognak hatni. Ahogy 
véletlennek fognak gondolni egy meglepő találkozást vagy balesetet is, továbbá a 
szerencsének lesznek hálásak sikereikért, vagyonukért. Tehát nem annyira az embert 
érő események lényegesek, hanem hogy hogyan értelmezi őket. A hívő számára jó és 
rossz egyaránt Isten tervébe illeszkedik. Hiszi, hogy minden javára van. Ez a hit 
lényege: előzetes elköteleződés Isten mellett, akár a látható tények ellenére is. 

„Ezért mondom nektek: ne 
aggódjatok életetekért, hogy 

mit egyetek, vagy mit igyatok, 
se testetekért, hogy mibe 

öltözködjetek. Nem több-e az 
élet a tápláléknál, és a test a 

ruházatnál?... a ti mennyei 
Atyátok pedig tudja, hogy 

szükségetek van minderre…” 
(Mt 6:25-34) 
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Figyelő

Feliratkozás a hírlevélre: itt

Baptista Művészeti Napok - 2019. november 10-17.

A Magyar Közlöny 2019. évi 175. számában (2019. október 31.) 
megjelent az emberi erőforrások minisztere 24/2019. (X. 31.) EMMI 
rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM 
rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról.

A Baptista Szeretetszolgálat autós jótékonysági felvonulást szervezett 
hátrányos helyzetű gyermekek számára a szegénység világnapja 
alkalmából
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Egyházunk vezetői – Papp János, Durkó István és Simon Norbert -, baptista (szociális) 
szakemberek, a Baptista Szociális Módszertani Központ munkatársai, valamint Papp 
Dániel és Szólláth Imre – a környező települések baptista lelkipásztorai – 2019. 
október 8-án egynapos tereplátogatáson vettek részt a Baktalórántházai járásban. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei járás egyike az ország öt leghátrányosabb helyzetű 
területének. A Baptista Szeretetszolgálat Végtelen lehetőség kísérleti programja 
2022-ig tart a járás 12 településén. Bár a települések nagy számban és sikeresen 
pályáznak uniós és egyéb fejlesztési forrásokra, és infrastrukturálisan jó 
kapacitásokkal rendelkeznek, társadalmi-gazdasági mutatóik messze elmaradnak mind 
a közvetlen, mind a tágabb környezet mutatószámaitól. Erősen csökken a népesség, 
alacsony az iskolai végzettség, magas a közfoglalkoztatottak és munkanélküliek 
aránya, amelyhez gyakran csekély jövedelem társul, jelentős a komfort nélküli ill. a 
szükséglakások száma, és sok család napi küzdelmet folytat az eladósodottsággal és a 
különféle függőségekkel. A társadalmi, közösségi, szociális felemelkedés és fejlesztés 
érdekében 2017-ben a kormány, az Európai Unió támogatásával, 2 milliárd Ft 
összértékű, 104 települést és közel 100 ezer embert érintő modellprogramot indított 
öt segélyszervezet bevonásával. A Baptista Szeretetszolgálat mellett a Katolikus 
Karitász a sellyei, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kunhegyesi, a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet a gönci, a Magyar Református Szeretetszolgálat pedig a 
cigándi járásban végzi szolgálatát. A komplex szociális program a Máltai 
Szeretetszolgálat régóta futó Jelenlét programjának fő jellemzőire épít, nevezetesen a 
közelségre/jelenlétre, a diagnóziskészítésre, a komplex helyzetkezelésre és a 
közösségfejlesztésre. Ezeknek a céloknak a konkrét megtestesítői, központjai a 
Baktalórántházai járásban a Rohodon és Magyon vásárolt házak, más néven Jelenlét 
Pontok, amelyeket a Szeretetszolgálat saját erőből vett meg azokban az utcákban, ahol 
a napi munka is folyik. A nap során a vendégek mindkét Jelenlét Pontot felkeresték, 
valamint ellátogattak a járás legelmaradottabb szegregátumába, a kauzsai tanyára. 

Szirtes-Tankó Tünde

Egyházvezetők jelenléte 
Baktán
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A helyszíni tereplátogatás beteljesítette fő célját: a különféle beszélgetések lehetővé 
tették, hogy a program partnerei jobban megismerjék egymást, párbeszédet 
folytassanak, kérdéseket tegyenek fel és válaszokat kapjanak, valamint a baráti 
légkörben megteremtődjön a bizalom és a készség a további együttműködésre. Erre 
nagy szükség van, hiszen a Végtelen lehetőség projekttel részben párhuzamosan 
most indul egy újabb kormányzati program, mely hosszú távon 300 hátrányos 
helyzetű település lakóinak ad lehetőséget a jobb társadalmi beilleszkedésre. Az 
induló támogatási rendszerben az első 3 település szintén a Baktalórántházai 
járásban található és baptista oldalról ugyancsak a Szeretetszolgálat koordinálja a 
helyi programok megvalósítást. Reményeink szerint a jövőben az ország más 
településein megvalósuló hasonló szakmai programok is baptista gyülekezeti 
háttérre építve, elfogadó társadalmi környezetben tudnak majd működni. 

A vendéglátók részéről Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, 
Ghyczy Gellért és Szanyi Gergely, a program vezetői és a helyi munkatársak 
segítettek közelebbről megismerni a projekt egyházpolitikai, missziós, szervezeti és 
gazdasági vetületeit. A nap kiemelt vendége és aktív résztvevője volt Vecsei Miklós 
miniszterelnöki megbízott és két munkatársa. A bemutatkozást és a kötetlen 
beszélgetést követően ebéd előtt a vendégek csoportja kibővült azokkal a helyi 
vezetőkkel – országgyűlési képviselővel, polgármesterekkel, kormányhivatali 
osztályvezetővel – akik elfogadták egyházunk vezetőinek meghívását egy közös 
ebédre és eljöttek a Fenyves Hotel különtermébe. Sajnálatos módon a helyi 
társegyházak meghívottjai közül senki sem tudott részt venni ezen az alkalmon. Papp 
János köszöntése és bevezető szavai után Vecsei Miklós érzelmeket megmozgató 
képes bemutatója következett, majd Hári Tibor és Ghyczy Gellért re�ektáltak az 
elhangzottakra. Papp János zárszava után, ebéd közben, kisebb csoportokban, 
kötetlenebb formában folyt tovább a beszélgetés. 



6

Támogatott lakhatás 
 országos szakmai konferencia 

TL körkép    
Aktualitások a Támogatott Lakhatással kapcsolatban - Sarkadi Krisztina szakreferens, 
EMMI 
"A támogatott lakhatás létrehozásával és működtetésével kapcsolatos kérdések a TL 
protokoll kialakításának folyamatában" - Réti Ferencné, Nagy Éva, FSZK 
Módszertani tapasztalatok: komplex szükségletfelmérés és a hatósági eljárásokhoz 
kapcsolódó feladatok - Ráczné Németh Teodóra főosztályvezető, SZGYF 
„Támogatott Lakhatás - vajon valódi innováció-e?” - Nyitrai Imre stratégiai vezető, SE 
SZVK  
„Támogatott Lakhatás másként, az eltelt idő tükrében” - Bódy Éva tanári magcsoport 
oktató, SE SZVK  

november 20. délelőtt 

TL ÉS A JOGVÉDELEM 
Támogatott Lakhatás = Kiút a csicskasorból? - Lázár Zsolt esperes, igazgató lelkész, 
Ótemplomi Szeretetszolgálat 
Kiskorúak ellátása támogatott lakhatásban – tapasztalatok és javaslatok az 
ellátórendszer szabályozásáról - Oberth József kuratóriumi elnök, Józan Babák Klub és 
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány  
TL és a Jogvédelem - Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő, Integrált Jogvédelmi 
Szolgálat 
 
HATÓSÁGOK A TL-RŐL 
TL ellenőrzések, engedélyezések, tapasztalatok – Madár Csaba osztályvezető,: Pest 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Támogatott lakhatás a fogyatékos személyek alap-, illetve felülvizsgálata tükrében - 
Kormos Enikő osztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs 
Főosztály 
Ellenőrzési tapasztalatok, ellenőrzési szempontok – Verebélyi Tamás irodavezető- 
helyettes, MÁK és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda 
Kerekasztal beszélgetés: A jövő irányai  

november 20. délután 
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KIVÁLTÁS 
"A fogyatékos emberek bentlakásos intézeteinek kiváltása Magyarországon - 
helyzetkép" - Sziklai István vezető szakértő, FSZK 
A kiváltás tapasztalatai Szakolyban - Hepp Annamária szakmai vezető, Szent Lukács 
Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ   
Paradigma váltás a fogyatékosok ellátásában - A nagy intézmények támogatott 
lakhatásba történő kiváltásának tapasztalatai ma Magyarországon - Nelhübel Henrietta 
intézményvezető, Mécses Egyesület    
Támogatott lakhatás minden áron? – Kiss Erika, fejlesztőpedagógus, Herkely Melinda, 
vezető ápoló, Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat 
 
TÖBB, MINT TL 
Több, mint TL - dr. Miletics Marcell intézményvezető, Utcafront Menedék Hajléktalan 
Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 
Támogatott lakhatás vs Lakóotthon - Koós Anikó mb. intézményvezető, Angyalliget 
Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért 
Egy TL gazdálkodása - Sipos Ilona intézményvezető, Élim Evangélikus Szeretetotthon 
Minőségbiztosítás és minőségirányítás - Hermann Judit független minőségügyi 
szakértő 
Az Egyenlő esélyekért! Alapítvány intézményi átalakulása a kiváltás folyamatában - 
Monostori Katalin, Galambos Katalin intézményvezetők, Egyenlő esélyekért! Alapítvány 
Szubjektív döntés, objektív tényekkel – avagy hogyan mérlegelünk mi a komplex 
szükségletfelmérő előtt? (TL és a Külső Férőhely adta lehetőségek) - Batizi Ildikó 
intézményvezető, FORRÁS Lelki Segítők Egyesülete Támogatott Lakhatás Intézménye, 
Debrecen 

november 21. délelőtt 

Bővebb információ és regisztráció 

Erzsébet Park Hotel, Parádfürdő



Közösségi alkalom a tanyavilágban 
élőknek 

2019. augusztus 28-án már hagyományosnak számító ünnepséget szerveztünk 
az általunk felkarolt rászorulók részére, a kiskőrösi Humán Szolgáltató 
Központban. 
Sokaknak, akik egyébként egyedül vagy magányosan élnek a környező 
tanyavilágban, egy ilyen alkalom nagyon fontos elem a kapcsolataik ápolásában. 
Őket leginkább csak a rászorultságukat felmérő „szociális diagnózis”, és/vagy 
betegségüket jelző BNO kód alapján azonosítják és tartják nyilván. Tudjuk 
azonban, hogy a „feladatmutató” címkék és számok mögött hozzánk hasonló 
hús-vér emberek vannak, felebarátaink, akik élnek valahogy, éreznek valahogy, 
élik az életüket, több-kevesebb nehézség közepette. Mi, a Közösségi Ellátás 
munkatársai a hétköznapi támogatás mellett most egy ünnepi esemény 
megszervezésére fogtunk össze. Szorgos hangyaként segítettük, hogy 
Kiskőrösről és külterületéről, Kecelről, Csengődről, Kaskantyúról, 
Soltszentimréről azok is eljöhessenek, akik másképp nem tudták ezt megoldani. 
A közel ötven vendéget terített asztal, sütemény és kávé várta. Rég nem látott 
ismerősök találkozhattak, és ülhettek le beszélgetni életük dolgairól, miközben 
halkan szólt a zene és Kis Jánosné Rita ínycsiklandó illatokat csalt elő a 
bográcsból. 
A köszöntés után játékos együttlét következett, amelyben Ádám Zsombor 
önkéntes vállalt szolgálatot. A közösen elköltött �nom ebéd után folytatódtak a 
jó hangulatú beszélgetések. Természetesen a hazaszállításhoz is mozgósítottuk 
a szolgálati autókat. 
Csupán néhány óra volt ez az önfeledt időtöltés, de reméljük, hogy vendégeink 
jól érezték magukat és maradandóak az élményeik. Köszönöm 
munkatársaimnak, Ritának, Marcsinak, Anikónak, Katinak, Zsuzsának és a 
tanyagondnoknak a szolgálatukat, hiszen sok embernek a közös akarata, 
szorgalma és odaszánt ideje kellett ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson. 
Köszönjük az anyagi támogatást fenntartónknak, a Magyarországi Baptista 
Egyháznak és végül, de nem utolsó sorban köszönjük Békés Józsefné Julikának 
és munkatársainak a konyhai előkészítést! 
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Ádám Miklós
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A képen szereplők balról jobbra: Kutyifa Zoltánné, Flaisz Józsefné, Kiss Jánosné,  
Rácz Györgyné, Ádám Miklós, Gillich Józsefné.



Ki a Te 
megbízód?

Az én két évtizedes történetem 2000 tavaszán kezdődött, amikor �atal hívőként 
nagyon kerestem azt a helyet, amit Isten kijelölt számomra szolgálatra. Így történt, 
hogy egy márciusi napon, két egymást nem ismerő ismerősömtől ugyanazt a 
telefonszámot kaptam meg. Mivel tudtam, hogy nincsenek véletlenek, felhívtam a 
telefonszámot, amely Huszár Géza, a kiskunmajsai Menedékváros akkori vezetőjének 
száma volt. Áprilisban ellátogattam a Menedékvárosba. Ahogy a régi orosz laktanya 
területére beértem, szörnyű látvány fogadott. A laktanya épületei elhagyatva, 
megviselten álltak. Sok helyen kitörtek az ablakok, leszakadtak az ablakpántok. A 
természet már elkezdte birtokba venni az épületeket, némelyik tetején növények, 
bokrok nőttek. Az egyetlen hely, ami valamivel jobb állapotban állt, a tiszti 
lakásokból álló három lépcsőházas panel épület volt.  
Gézával körülbelül egy órát beszélgettem, majd, értesülve, hogy harmadéves 
óvodapedagógus hallgató vagyok, megkért, hogy a napomat töltsem el az itthon lévő 
kisgyermekek között. Szóval rögtön a mély vízbe vetett. Az aznapi élményeim nagyon 
felkavaróak voltak. Sok nehéz sorsú kisgyermeket és a délután, este folyamán az ő 
szüleiket ismerhettem meg. A nap végére annyi információ és élmény ért, hogy alig 
vártam, hogy másnap hazamehessek. Akkor este eldöntöttem, hogy soha többé nem 
szeretném erre a helyre betenni a lábam, és az itt gyűjtött emlékeket is szeretném 
elfelejteni. 
Azonban a Biblia ezt mondja: „Mert az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. 
Útjaitok sem az én útjaim! – mondja az Örökkévaló. Amennyivel az ég magasabb a 
földnél, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.” 
(Ézs 55:8-9) 

Bogdán-Csató Éva
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Másnap hazafelé a buszon imádkoztam, és tusakodtam önmagammal, valamint 
folyamatosan kérleltem az Urat, vagy inkább alkudoztam Vele, hogy engedje meg, 
hogy soha ne kelljen a Menedékvárosba visszamennem. Az esti csendességemben 
a következő igét kaptam: „Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, 
vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek leánya, jöjj 
vissza ide a te városodba! Meddig bujdosol, óh, szófogadatlan leány? Mert az Úr új 
rendet teremt e földön…” (Jer 31:21-22) 
Akkor is és ma is azt gondolom, hogy ennél világosabb és egyértelműbb választ 
nem kaphattam volna, bármennyire is mást akartam. Így nem maradt más, mint 
engedelmeskedni Isten akaratának, és 2000 júniusában megkezdtem 
szolgálatomat a Menedékvárosban. Ennek idén már 19 éve. S hogy miért vagyok 
itt? Arra ismét Isten igéje tud választ adni. „Mert az Úr ajándékai és az Ő elhívása 
megbánhatatlanok.” (Róm 11:29) 
Sokszor vagyok lelkileg nehéz, kilátástalan helyzetben. A hajléktalanellátásban 
nem sok pozitív élménye van az embernek. Egy alkalommal nagyon magam alatt 
voltam. Úgy éreztem, nincs tovább maradásom, nehezen dolgoztam fel a 
kudarcaimat. Mint már előtte oly sokszor, Huszár Gézához fordultam, és neki 
mondtam el a gondolataimat és a szándékaimat. Géza bácsi meghallgatott és egy 
kérdést tett fel: ki a te megbízód? A választ mindennél világosabban tudtam. Nem 
a Menedékváros, nem is a főnököm, hanem maga Isten bízott meg azzal a 
feladattal, amit végeznem kellett. Így, ha Ő a Megbízóm, csak Ő mondhatja, hogy a 
megbízásom véget ért. Ám az Úr ilyet nem mondott, nem jelölt ki új feladatot, új 
szolgálati helyet nekem, tehát meg kellett hajtanom a fejemet az Ő akarata előtt. 
Évekkel ezelőtt erre az útra rakatta le velem az útjelző oszlopokat, és nem másfelé. 
S azok az oszlopok még ma is ott állnak szilárdan. Néha nehéz, de mégis el kell 
fogadnom a tényt, hogy Isten minden nehézség és probléma ellenére itt, ezen a 
helyen akar engem látni. S amíg Ő nem indít, én nem mehetek máshová. Ahol Ő 
látni szeretne, nekem ott van a legjobb helyem, még ha ezt én néha nem így látom. 
Mégis köszönöm az Úrnak, hogy ilyen egyértelmű és tiszta útmutatást ad az 
életembe, és hogy mindezt megélhetem hitben az Ő megtartó kegyelme által.  
 
Soli Deo Gloria! 




