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Ezt a kifejezést az Apostolok cselekedetei 28. részében olvashatjuk, amikor 
egy hajótörést követően Pál apostol és utastársai partra vetődtek, és 
szembesültek azzal a ténnyel, hogy nem maradt semmijük, csak a puszta 
életük. A történetíró nem mulasztja el megemlíteni, hogy az ottani lakosok 
nem mindennapi emberséget tanúsítottak a kiszolgáltatott helyzetbe került 
embertársaikkal szemben. 
Mi, hitvalló keresztények okkal hangsúlyozzuk a hit fontosságát, mellyel Jézus 
Krisztusba, mint az üdvösség egyetlen letéteményesébe kapaszkodunk. 
Vannak azonban pillanatok, amikor nem mehetünk el elismerő szavak nélkül 
azok mellett, akik nem mindennapi emberséggel szolgálják az önellátásukban 
több-kevesebb segítségre szorulókat. November 12. a Szociális Munka Napja, 
melynek megünnepléséhez Egyházunk is csatlakozik. A központi ünnepség a 
budapesti Wesselényi utcai imaházban kerül megrendezésre. Ezen túlmenően 
fontosnak érezzük, hogy helyben, gyülekezeti közösségben is szánjunk egy kis 
időt a szociális ellátásban dolgozók iránti megbecsülésünk kifejezésére. 
Jómagam, mint aki évtizedek óta ezen a területen dolgozik, gyakran 
tapasztalom, hogy az átlagember ismeretei milyen hiányosak, gyakran tévesek 
a segítő tevékenységről. Hiszen jókedvében, egy-egy alkalommal szinte 
mindenki gondolhatta már magát jó segítőnek, amikor egy százast dobott a 
koldus kalapjába, összeszedte a használt ruháit, és leadta egy gyűjtőponton, 
vagy épp vitt egy tányér ételt a szomszédban egyedül élő idős bácsinak. Ezek 
az alkalmi találkozások fontosak ugyan, de nem tudják érzékelhetővé tenni 
azokat a nehézségeket, amelyekkel a segítő hivatást választók nap mint nap 
szembesülnek. 

"...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk..." 
(ApCsel 28:2) 
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Azt is meg�gyeltem, hogy sok gyülekezetben van készség arra, hogy egy 
szociális intézményben szolgáljanak az ellátottaknak valamilyen formában. 
Ám nagyon ritkán jut eszükbe, hogy ezt a támogató, bátorító szeretetet a 
napi 24 órában őket ellátó dolgozókra irányítsák. Rájuk, akik 
természetesen anyagi támogatást nem fogadhatnak el, de hihetetlenül jól 
tud esni nekik, ha valaki egy tálca süteménnyel állít be hozzájuk: 
"Nővérkék, ezt most nektek hoztam, bár tudom, hogy semmi ahhoz képest, 
amit ti adtok az ellátottaknak". Biztos vagyok benne, hogy sok 
gyülekezetnek nem lenne túl nagy teher pl. egy elő-karácsonyi díszebédre 
meghívni a közelben működő intézmény dolgozóit. Talán nem is gondolunk 
bele, de ezzel közvetett módon nagyon sokat tennénk az ellátottakért is. 
Hazánkban ma a szociális szféra is egyre növekvő szakemberhiánnyal 
küzd. Nem csoda, hisz az ellátást igénylők száma egyre nő, a szakmai 
elvárások szigorodnak. A hibát vétőknek nemcsak vezetői számonkéréssel, 
hanem egyre gyakrabban jogi következményekkel is számolniuk kell. 
Hangosan követelőző hozzátartozók, szenzációvadász sajtómunkások, a 
realitás talajáról elszakadt, úgynevezett "jogvédő" szervezetek járatják le a 
szakma tisztességét. Talán soha nem volt még akkora szükség annak a 
nem mindennapi emberségnek a megbecsülésére, amit a hivatásukban 
kitartó munkatársaink tanúsítanak - többek között az egyházi fenntartású 
intézményekben. Imádkozzunk értük! 

Az Országgyűlés 2016 decemberében döntött arról, hogy 
november 12-ét, a Szociális Munka Napját munkaszüneti 
nappá nyilvánítja. Ezen a napon a �gyelem azokra a 
szakemberekre irányul, akik az év minden napján segítik, 
gondozzák segítségre szoruló embertársainkat, akik a 
szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi 
szolgálatokban felkészülten, elkötelezetten és magas 
szakmai színvonalon dolgoznak.  
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2019. november 12-én a Wesselényi Utcai Baptista Imaházban tartott ünnepségen 
egyházunk részéről Papp János elnök és Sera�n József, a Baptista Egyházi Szociális 
Módszertani Központ vezetője négy munkatársunk és testvérünk részére adott át 
elismerő plaketteket a szociális segítő munkában végzett kiemelkedő és áldozatos 
tevékenységért. 
Idén első alkalommal Balogh Lajos-plakettben részesült Báthori Istvánné, az Emmaus 
Otthon gondozója, Büki Gábor, az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások 
Intézményének munkatársa, és Baranyai Csaba, a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató 
Központ terápiás munkatársa. Beharka Pál-plakettet vehetett át Szomor Imre, a 
Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, a Rákoscsabai Béthel Alapítvány 
képviselője, a Virágoskert Értelmi Sérültek Átmeneti és Napközi Otthon fenntartói 
csoportjának tagja. 
Az alkalom vendég előadója Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, a Belváros-Lipótváros 
Önkormányzatának alpolgármestere, miniszteri biztos volt, aki többek között a 
szociális terület és a modern technika kapcsolatát is bemutatta az összegyűlteknek. 
A rendezvényt Tóka Szabolcs orgonaművész játéka gazdagította. Orsós György, az 
ÉFESZI gondozottja Pető� Sándor János vitéz című művének egy részletét adta elő 
egyedi feldolgozásban, majd a Sorsfordító Szolgáltató Központ munkatársai és 
ellátottai közös színpadi előadásán keresztül ismertették meg a közönséggel 
intézményük működését, életformáló szerepét. 

A szociális munka napját 
ünnepeltük Antal Saci 



Szociális innováció az idősgondozásban 

A miniszteri biztos asszony előadását néhány alapvető statisztikai adattal kezdte: 
2030-ra a 65 év felettiek aránya 25 százalékig emelkedhet, a 80 év felettiek száma 
pedig meghaladja majd a 600000 főt. Ez a növekedés fokozott terhet jelent mind a 
családok, mind az állam számára. A kormányzat 2013-14 során kezdett annak 
felmérésébe, milyen szolgáltatásokra volna szüksége a korcsoport tagjainak, ahhoz, 
hogy minél többen biztonságos és jó minőségű idős éveket tölthessenek saját 
otthonukban. A kidolgozott modellprogram három területre fókuszált: a magány 
enyhítésére, az egészségromlás akadályozására és a bűncselekmények 
megelőzésére. 
Az Idősügyi Infokommunikációs Program célcsoportja az otthonukat elhagyni nem 
tudó 65 év felettiek voltak. A sikeres pilot program után 2017-től országszerte 480 
településen élő 5000 idős számára biztosítottak laptopot, internet-szolgáltatást és 
az alapfokú digitális kompetenciák elsajátításához szükséges oktatást. A program 
innovatív eredményei közé sorolható, hogy megtanították a nyugdíjasokat 
videotelefonálni, bűnmegelőzési Skype-konferenciákat tartottak nekik, tematizált és 
zárt Facebook csoportokat hoztak létre érdeklődési területeik szerint, és a kognitív 
kompetenciákat fejlesztő, ill. a demencia enyhítésére szolgáló játékokat is 
kifejlesztettek. A program hatékonyságvizsgálata szerint a megkérdezettek 23%-a 
nyilatkozta azt, hogy az életében új és érdekes dolgok jelentek meg, és elsöprő 
többségük gondolta azt, hogy érdemes volt bekapcsolódnia. A Budapest V. 
kerületében frissen indult ún. Okosotthon pilot program elsődleges célja a korábbi 
programokhoz hasonlóan az, hogy az idősek számára a bentlakásos intézménybe való 
bekerülés elkerülhető, de legalábbis elhalasztható legyen. A szolgáltatás keretében a 
65 évet betöltött, egyedülálló, otthonát korlátozottan elhagyni képes, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban résztvevő idős ember �ziológiai állapotát monitorozzák, 
támogatják a lakáson belüli biztonságérzetüket és videochat-szolgáltatással segítik 
elő a programban résztvevők társadalmi kapcsolatait. A projekt kidolgozói azt 
remélik, hogy 2020 tavaszára a programban részt vevő, bentlakásra várók 30-40%-
a úgy gondolja majd, hogy az idősotthonba költözést el tudná halasztani. Az előadó 
bemutatóját Egervári Ágnes gondolatával zárta, aki szerint egy társadalomnak el kell 
döntenie, hogy képes-e, akarja-e, hogy az idősek az utolsó 10-15 évüket méltósággal 
tölthessék – és reményét fejezte ki, hogy a kérdésre itthon pozitív válasz születik.  
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„Ti adjatok nekik enni”  
 (Mk 6:30-37) 

Az itt lévő szociális szakmában dolgozó munkatársak bizonyára ismerik azt a 
nyomást, ami ebben az igeszakaszban is megjelenik: annyi minden történik 
körülöttünk, hogy alig tud az ember saját magára oda�gyelni. Erre re�ektálva 
három igei üzenetet szeretnék most kiemelni. 
Az első, hogy Jézus Krisztus oda�gyel azokra, akik sokat vállalnak, és eközben 
elfáradnak, megterhelődnek. Isten országában mi nem pusztán eszközök vagyunk. 
Isten a mi szerető Édesatyánk. Jézus a szeretetével vesz minket körül, és azt 
akarja, hogy mi, akik másoknak szolgálunk, magunk is megtapasztaljuk Isten 
irántunk tanúsított szeretetét. Tehát nem pusztán csatornák vagyunk, sőt az a jó, 
ha először minket ér el Isten szeretete. Legyen csend a lelkünkben, szívünkben, 
hogy most ne mások, hanem mi magunk lehessünk Isten szeretetének a 
célpontja. 
A második, amit ki szeretnék emelni ebből a történetből, hogy Jézus Krisztusnak 
érzékeny és mozdítható szíve volt. Ha valakinek ezen a világon volt valaha fontos 
küldetése, biztos tudása és erős akarata, az az Úr Jézus Krisztus volt. Isten 
�aként hatalommal és erővel érkezett, olyan küldetéssel, amit ember fel nem 
érhet. És ezzel együtt volt érzékenysége, mozdítható szíve a különböző, aktuálisan 
felmerülő élethelyzetekben. Biztos vagyok abban, hogy - ahogy ebben a 
történetben is, mai szóval élve, újratervezés történt -, mi is gyakran kerülünk 
abba a helyzetbe, hogy bár mást tervezünk egy adott napon, más céljaink vannak, 
de aztán belekerülünk egy szituációba, amely felveti a kérdést, hogy tudjuk-e 
vállalni ismét az adó, oda�gyelő, szolgáló szerepét. 

Papp János igei köszöntője 

Jézushoz hasonlóan mi is arra törekszünk, hogy 
megbecsüljük azokat, akik sokat fáradnak 
másokért. Ezért van ez a mai ünnepi alkalom is. 
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A harmadik igei üzenet egy megdöbbentő mondattal jelenik meg ebben a 

történetben. Jézusnak arra a mondatára gondolok, hogy „Ti adjatok nekik enni”. 

Azoknak a tanítványoknak mondja ezt, akik széttárják a kezüket: honnan, miből, 

hogyan? Hányszor és hányszor éljük át ugyanezt, amikor tőlünk is odafordulást, 

oda�gyelést várnak, és bennünk is felmerül a kérdés: honnan? A tanítványok a 

szükségeshez képest elenyésző mennyiségű étellel rendelkeztek, de miután 

odaadták Jézusnak, aki megáldotta és megszaporította, elég lett. Az igazi kérdés 

tehát az, hogy azt, amivel rendelkezünk, akármennyi is az, odaadjuk-e Jézus kezébe. 

Azért imádkozunk, hogy ezt élhessük át közös szolgálatunkban. A magunk 

egyszerűségében, hiányosságainkban, erőtlenségében azt a keveset, amink van, 

adjuk oda Isten kezébe, hogy ezt megáldhassa, felkockázhassa és odaadhassa 

azoknak, akiknek szüksége van rá. Ha viszont nálunk marad, megromlik, és nem 

tölti be azt a szükséget, amire adatott. 

Fotó: Antal Saci

Fotó: Antal Saci



Laudációk

Ottília 33. éve dolgozik az EMMAUS Otthonban gondozó munkakörben. Munkáját 
mindig lelkiismeretesen végezte és végzi a mai napig. 2018-ban nyugdíjba ment, 
ám a nyugdíj mellett is dolgozik. Kedves, alázatos személyiség, akinél a kiégés 
jelei ennyi év után sem mutatkoznak. Nagyon szereti az időseket, mindig 
megtalálja velük a közös hangot. Könnyen teremt kapcsolatot mind az 
ellátottakkal, mind azok hozzátartozóival. Munkatársaival közvetlen, segítőkész, 
barátságos. Több évtizedes szakmai tapasztalatát türelmesen és hitelesen adja át 
az új munkatársaknak. Munkájában és magánéletében is fontos szerepet játszik 
Istenbe vetett hite. Szabadidejét családjának szenteli, gyermekei és öt unkája 
teszi szebbé mindennapjait. 

Báthori Istvánné
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Fotó: Antal Saci
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Gábor 25 éve dolgozik Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézményében, 
kezdetben ápolási, gondozási feladatokat végzett súlyos, halmozottan fogyatékos 
gyermekeknél, majd 2000-től a fogyatékosok gondozóházában. Nevelői, 
pedagógiai munkája mellett kiváló lelkigondozó is. Egyéni esetkezelései során 
ragyogó érzékkel találja meg az utat a szigor szküllája és az engedékenység 
kharübdisze között, szeretetteljes támogatást biztosítva. Mindezeket a 
feladatokat ellátottjaink megelégedésére teszi, akik körében nagy 
népszerűségnek örvend. A teológiai főiskola elvégzése után lelkipásztori 
tevékenysége mellett intézményünk ellátottjainak lelki életét is �gyelemmel 
kíséri, a rendkívül hangulatos hetenkénti focimérkőzések mellett. Kollégái 
bizalommal fordulnak hozzá, elismerve szókimondó, szigorú véleményét. Gábor 
egyenes jellemű, megbízható munkatárs, lelkipásztor. 

Büki Gábor



Csaba 2015 óta a kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ terápiás munkatársa. 
Emellett a kezdetek óta részt vesz az élelmiszermentésben. A szállítást és a 
kiosztást a helyi munkatársak végzik, Csaba akár Kiskőrösön, akár 
Hódmezővásárhelyen szívesen segíti a munkát. Ezen kívül az ő feladata a 
munkatársak felkészítése és segítése, és szinte erőn felül koordinálja és fogja 
össze az elszámolást, amelynek szigorú szabályai vannak. Napi teendői mellett 
évek óta precízen vezeti az adminisztrációt. Ez a kiosztó lapok összesítéséről, 
ellenőrzéséről, az elektronikus rendszer napra kész vezetéséről, a 
fotódokumentáció elkészítéséről és továbbításáról szól. Csaba 2015 és 2019 
között közel 600 000 kg élelmiszer mentésében vállalt aktív szerepet. 
Szervezetünk a Magyar Élelmiszerbak Egyesület ellenőrzésein mindig probléma 
nélkül megfelelt, ami nagymértékben Csabának köszönhető. 

Baranyai Csaba
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Fotó: Katona Gergely
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Szomor Imre 1998 óta a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet elöljárója, 2002 óta a 
gyülekezet gazdasági vezetője. 1998 óta a gyülekezet tagjai által létrehozott 
Rákoscsabai Béthel Alapítvány képviselője, 2013 óta a Virágoskert Értelmi Sérültek 
Átmeneti és Napközi Otthon Fenntartói csoportjának tagja. Imre vezetésével valósult 
meg többek között a Meleg étel a hidegen hajléktalan étkeztetési program, az Eleki 
Gyermekotthon, majd lakóotthon család nélkül élő gyermekeinek anyagi és lelki 
támogatása, az Árvízkárosult családok lakásainak helyreállítását támogató program, a 
Kárpátaljai tűzifa-program és a Fogyatékkal élők táboroztatását végző program. Imre 
nemcsak vezetőként és adományozóként, de szükség szerint �zikai munka végzőjeként 
is támogatja a rászorultakat. 
Közismert tény, hogy testvérünk személyes vagyonából is áldoz a rászorulók 
támogatására. Rendszeresen lakást bérel hajléktalan embereknek, akiket személyes 
oda�gyeléssel támogat a reintegrációban. Állami nevelésből kikerült �atal házaspárok 
lakásvásárlását is támogatta. 
Szomor Imre a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben és intézményeiben, valamint 
Rákosmente civil és önkormányzati testületeiben is megbecsült, hitvalló keresztyén. 
Személyes példaadása inspiráló a következő generáció számára. 

Szomor Imre
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Figyelő

Feliratkozás a hírlevélre: itt

Felhívjuk a fenntartók, intézményvezetők �gyelmét, hogy felkerültek a 
MÁK honlapra a  2020-ra vonatkozó támogatás igénylő lapok. 

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. Kérjük a vezetőket, hogy intézményükben tegyék 

elérhetővé hírlevelünket a szakmai dolgozók számára is. Feliratkozni a szocialismodszertan.hu oldalon lehet. 

Az emberi erőforrások minisztere 2019. november 12-én benyújtotta a 
T/8013 számú törvényjavaslatot a családvédelmi akciótervvel összefüggő 
egyes törvények módosításáról.

https://www.szocialismodszertan.hu/hirlevel/feliratkozas/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/normativa_igenyles__finanszirozas/505/
https://www.parlament.hu/irom41/08013/08013.pdf

