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Az ötezer ember megvendégelésének 
történetében Jézus megkérdezi a tanít-
ványokat: „Honnan vegyünk kenyeret, 
hogy ezek ehessenek?” András talán 
körbenézett, kérdezősködött, szemében 
mintha felcsillanna a remény, ugyan-
akkor a kilátástalanság is: “Van itt egy 
gyermek, akinél van öt árpakenyér és 
két hal, de mi ez ennyinek?” A láthatóra 
nézett,    arra amit emberi érzék-
szerveivel felfogott- nagy sokaság, mind 
éhesek, csupán öt kenyér és két hal. 
Nem számolt Jézus hatalmával. Jézus 
pedig “kezébe vette a feladatot”, hogy 
megvendégelje az éhes 
sokaságot.    Hálát adott és kiosztotta, 
kiosztatta a kenyeret és a halat. Bőven 
jutott, sőt maradt is. 
 
Isten mindnyájunknak ad valamit, 
amivel kezdhetünk valamit. Először is 
észre kell vennünk, fel kell ismernünk, 
mit kaptunk. Lehet parányi dolog egy 
nagy feladathoz mérten, mégis rá kell 
bíznunk Jézusra, hinnünk kell Benne, 
hogy ő pontosan tudja, mit kell vele 
tennie. Hitben kell kilépnünk ahhoz, 
hogy Isten meg tudja áldani azt a kicsit. 
Lépnünk kell a követésben, engedel-
mességben is, és így lehetséges az, hogy 
amit (akit) Isten ránk bíz, ahhoz az 
“eszközöket”, embereket és minden 
“hozzávalót” meg fog adni. Isten tud, és 
szeretne használni tervei kibon-
takozásában, mások megmentésében. 
Bízol benne? 
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„Van itt egy 
gyermek, akinél 

van öt árpakenyér 
és két hal, de mi 

ez ennyinek?” 
 Jn 6,9

Lousie Lyshoj
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Isten kegyelmében

A Benita Nevelőszülői Hálózat tudomásom szerint ma Magyarországon 
az egyetlen protestáns gyülekezeti fenntartásban működő 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító nevelőszülői hálózat. Ebben 
egyedülállóak vagyunk. Ha viszont megvizsgálom a Hálózat működését, 
mi is ugyanolyan nehézségekkel, kihívásokkal nézünk szembe nap mint 
nap, mint bármely más magyarországi hálózat. A mi erősségünk abban 
áll, hogy tudjuk, a Benitát Isten hívta életre, és az elmúlt 7 év munkája, 
minden megpróbáltatása mögött ott a Debreceni Baptista Gyülekezet 
állhatatos imatámogatása. A Benita név azt jelenti áldott. Isten élő Úr, 
egyedül csak Ő tud valódi áldást adni a benne bízóknak, méghozzá 
olyan áldást, amelynek szemmel láthatóak és kézzel foghatóak a 
gyümölcsei. 
Néhány évvel ezelőtt a Benita Nevelőszülői Hálózat még egy kis bérelt 
irodában működött: két megyében, 10 munkatárs közreműködésével 40 
nevelőszülői háztartásban 100 gyermek ellátásáról gondoskodtunk. Ma 
a Benita jelenleg 6 megyében 241 nevelőszülői családban 660 nevelt 
gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodik. A Hálózat központi, 
gazdasági-pénzügyi és szakmai működését közel 30 munkatárs látja el. 
Ez az elmúlt években megnövekedett létszám azonban napról-napra 
újabb és újabb feladatok elé állít minket. A növekedéssel együtt a 
felelősségünk is nagyobb lett. Isten áldásának tekintjük azt is, hogy 
2020-ban egy minden igényt kielégítő saját tulajdonú, új és időközben 
felújított Benita Központban dolgozhatunk, amely olyan helyszínt ad 
számunka, melyben a megnövekedett feladatmennyiséget és sokrétű 
tevékenységeket immáron megfelelő körülmények között tudjuk ellátni. 

Ez az év minket is komoly kihívások elé állított. Az év második 
negyedévében meghozott szigorú központi szabályokon mára már sokat 
enyhítettek. A pandémiás veszélyhelyzet alatti több hónapos időszak 
során nem úgy látogathattuk a nevelőszülői családokat, ahogy azt 
korábban, elmaradtak a vérszerinti szülőkkel történő kapcsolattartások 
is, pszichológusaink sem tudták végezni segítő munkájukat. 

dr. Kellermann Dániel
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Mindenfajta vészforgatókönyvet kellett felállítanunk. Isten gondviselő 
kegyelme azonban megtartott mindannyiónkat, és nevelőszülőink a kritikus 
helyzetben nagyszerűen helyt álltak. Rendkívül fegyelmezettek voltak, és 
végig kitartottak ebben a válságos időszakban. Ez hatalmas erőt adott a 
Hálózat munkatársainak is. 
Évről-évre nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi rendezvényeinkre. A két 
legkiemelkedőbb a Karácsonyi ünnepségünk és az üdültetés. 2019-ben úgy 
döntött a Gyülekezet és a Benita vezetése közösen, hogy Bogácson vásárol 
egy 36 férőhelyes üdülőházat. Ez a nyár úgy indult, hogy nem lesz „igazi 
nyár”, mégis másként alakult. Gondolkodtunk azon, hogy a pandémiás 
veszélyhelyzet adta bezártság, elszigetelődés után hogyan tudnánk a 
leghatékonyabban segíteni a nevelőszülői családok számára. Így jött az a 
gondolat, - amely mögé minden munkatárs egységesen beállt - hogy az 
eredeti tervhez képest több nyári gyerektábort szervezünk. Ezzel egyrészt 
élményt adunk a gyermekeknek, másrészt a nevelőszülőknek bokros 
teendőik közepette tudunk egy kicsit segíteni. Isten kegyelméből idén három 
egymást követő héten összesen 71 gyerek számára 5 nap/4 éjszakás 
gyerektábort szerveztünk. A táborok rendkívül aktívak, élménydúsak voltak. 
A lelki beszélgetések mellett volt strandolás, kirándulás, egri városnézés, 
kalandtúra, múzeumlátogatás, sorversenyek, csocsóbajnokság, pingpong, 
foci és egyéb sportolás is. Minden egyes tábor végén megállapítottuk: 
valójában mindannyian gazdagabbak lettünk lélekben, szeretetben és 
testben egyaránt.
A földi létünkben egyszer minden elmúlik, véget ér, így a nehéz helyzetek is. 
De talán, ami még fontosabb: hogyan tudunk felállni és továbbmenni az 
ilyen helyzetek után? A problémáink megoldásában kizárólag a magunk 
erejében bízunk, vagy a lelkünk alkotójának, a Teremtőnk kezébe helyezzük 
azokat?
Személy szerint hálás vagyok azért, hogy Isten az elmúlt 7 év során a 
különböző nehézségek alatt nemcsak megtartotta a Hálózatot, a nevelőszülői 
családokat és a munkatársakat, hanem gyarapította és meg is erősítette. 
Milyen nagy kegyelem, amikor ilyen helyzetekben is érezhetjük Isten áldását, 
gondviselő szeretetét!
Sokszor azonban emberként mégsem értjük miért kerül az életünk kritikus 
szakaszokba, miért keletkeznek olyan bajaink, amelyek oly sok 
aggodalommal töltenek el bennünket. Jó tudni, hogy van kihez fordulni. 
„Uram, kihez mehetnénk?” - teszi fel a kérdést Simon Péter Jézusnak, majd 
így folytatja: „Örök élet beszéde van nálad.” (Jn 6,38)



Úgy tűnik, az élet lassan 
visszarázódik a régi 

kerékvágásba. Kérdés, 
ott folytatjuk, ahol 

korábban abbahagytuk, 
vagy engedjük, hogy 
Isten véghez vigye 

tervét a mi személyes 
életünkben is?
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Figyelő
Pályázati felhívás - megváltozott munkaképességű személyek 
munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 
2020

Szakmai munkatársaink �gyelmébe ajánljuk a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Karának alábbi linken elérhető szociális menedzser szakirányú 
továbbképzését

A Magyar Közlöny 2020. évi 178. számában (2020. július 30.) 
megjelent az emberi erőforrások miniszterének 25/2020. (VII. 
30.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 
4.) SZCSM rendelet módosításáról.

Pályázati felhívás a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 
működési támogatására

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.

Feliratkozás a hírlevélre

https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2020
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/32ba63012bb0692a89d35964c62be3be831634b2/megtekintes
https://btk.ppke.hu/oktatas/tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek/szocialis-menedzser
https://www.szocialismodszertan.hu/hirlevel/feliratkozas/
https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206&year=2020#!DocumentBrowse


Figyelmükbe ajánljuk a Pünkösdi Teológiai Főiskola ősszel induló 
keresztény értékrendű vezetőképzését, melyet az alábbi linken ismerhetnek 
meg. 
https://ptf.hu/kepzes/kereszteny-ertekrendu-vezeto/ 
 
A vezetőképzésen történő részvétel költségtérítésének összegét a 
módszertan akár 2/3 részben fedezi, 5 résztvevő erejéig, az alábbi 
feltételekkel: 
A megpályázható ösztöndíj maximális mértéke akár 160 000 Ft/ félév. 
 
Pozitív elbírálás esetén az 1/3 rész saját erőt a jelentkező hallgató a 
Magyarországi Baptista Egyház (MBE) számára fizeti be, párhuzamosan a 
Főiskola képzésére történő jelentkezésével. Az MBE a teljes féléves összeget 
egyben fizeti be a támogatott képzésre a Főiskola számlájára, a leendő 
hallgatóval pedig tanulmányi szerződést köt. 
A második félévben a teljes támogatás összegének feltétele a legalább jó 
minősítésű első féléves tanulmányi eredmény. Alacsonyabb minősítés 
esetén a féléves támogatás felét, 80 000 Ft-ot tesz hozzá a képzés 
költségeihez a módszertan, tehát az önerő lesz 160 000 Ft. 
A hallgató más ösztöndíjban, a féléves költségtérítést kiváltó támogatásban 
nem részesülhet.
A támogatásban részesülhetnek: 
- a szociális területen a vezetői megbízással rendelkező szociális  
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) 
EMMI rendelet szerint vezetőképzésre kötelezettek 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és  
gyermekvédelmi tevékenységet végző szakmai munkakörben dolgozó és a 
képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek 

A támogatás iránti kérelmet a modszertan@baptist.hu címre kell benyújtani 
augusztus 24-én éjfélig. A kérelemben a következő dokumentumok 
megküldését kérjük: szakmai önéletrajz, motiváció bemutatása 
 A kérelmek elbírálása augusztus 26-ig megtörténik.

Felhívás

https://ptf.hu/kepzes/kereszteny-ertekrendu-vezeto/
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Új konyhaüzem működik Tégláson
2020. július 14-én, Tégláson ünnepélyes keretek között 
átadták az Itt és Most Egyesület által megálmodott nagy 
kapacitású, modern konyhaüzemet. A pályázati támogatást 
is elnyerő projekt célja, hogy napi 10.000 adag meleg étel 
készüljön itt, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szociális 
étkeztetését még magasabb minőségi szintre emelve. Az itt 
elkészült ételek 75%-át a BTESZ szociális étkeztetés 
formájában juttatja el idősek és rászorulók otthonába. A 800 
négyzetméteres konyhaüzem 25 hátrányos helyzetű, 
valamint 5, jövőre pedig még további 20 nem hátrányos 
helyzetű személy számára biztosít majd megélhetést. A 
projekt keretében a munkavállalók részére képzéseket és 
tréningeket is szerveznek, személyiségfejlesztési, önismereti 
és munkaerőpiaci témában, valamint megtanítják a 
konyhaüzemben ellátandó feladatok elméleti és gyakorlati 
tudnivalóit. A tervek között szerepel a helyi rendezvények 
kiszolgálása, például esküvők, ballagások, bankettek, 
születésnapok és egyéb ünnepségekre való értékesítés. A 
konyhaüzem egyfajta tankonyhaként is funkcionálni fog, 
hiszen alkalmas lesz diákok fogadására is, akik gyakorlati 
idejüket tudják majd itt letölteni.
A megnyitót az egyesület elnökségi tagja, Mile Ferenc 
vezette fel, aki 17 évre tekintett vissza: ekkor született meg 
benne az a gondolat, hogy társadalmunk legelesettebb 
tagjai, a gyermekek és idősek számára fog támaszt nyújtani. 
Segíteni pedig gyorsan kell, itt és most. A BTESZ 12 éve 
működik, ez idő alatt több mint 12.000 ember életét segítette 
700 elhivatott szakemberének bevonásával. A szervezet 
szociális étkeztetés útján jelenleg 4300 időset lát el naponta, 
célja, hogy ez a szám a következő években emelkedjen. Az 
elnök kitért a jövőre is, amelyben komoly szerepet játszanak 
a logisztikai fejlesztések, az ipari robotok bevonása a 
csomagolásba és alapanyag-ellátásba, úgy, hogy a szervezet 
emellett további munkahelyeket is szeretne létesíteni 
hátrányos helyzetű emberek számára.
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Az ünnepségen köszöntőt mondott Tasi 
Sándor, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés 
alelnöke és Téglás város polgármestere, Szabó 
Csaba is. Mészáros Kornél, a Magyarországi 
Baptista Egyház főtitkára beszédében az 5000 
ember megvendégelésének bibliai történetét 
idézte fel, utalva a BTESZ küldetésére és 
céljaira is. A szociális étkeztetés olyan 
segítségnyújtás, mely által áldássá válhatunk 
az idősek és rászorulók számára, egy �nom 
ebédet követően jól érezhetik magukat, szebb 
lesz a napjuk. (forrás: baptist.hu)
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A járványnak milyen hatásai voltak eddig a baptista ellátórendszerben?
A baptista egyházban 12 önálló belső egyházi jogi személy működtet szociális 
segítő tevékenységeket. A fenntartók alá több mint száz intézmény tartozik, 
melyek méretükben, tevékenységükben nagyon eltérnek egymástól. Naponta 
több mint 20 ezer ember kap ellátást a szolgáltatóktól. Ezt a nagy munkát 
több mint 2 ezer szakmai dolgozó végzi nap mint nap. A járvány érthető 
módon érzékenyen érintette az intézményeket, hiszen a segítő munka 
közvetlen emberi kapcsolatok, gyakran érintések formájában valósul meg. 
Különösen sok oda�gyelést igényelt az idősek gondozása, mert fokozott 
fertőzési kockázatnak voltak, vannak kitéve az idős emberek. Igen sok 
izgalommal, többletmunkával, nehezebb gondozási körülményekkel, új 
kihívásokkal és tevékenységek között telt el az előző néhány hónap. 
Istennek legyen hála érte, hogy semelyik szolgáltatónál nem fordult elő 
fertőzés. Felmérést végeztünk a járvány hatásairól a baptista ellátó 
rendszerben és elmondható, hogy a méretei ellenére alig fordult elő fertőzés, 
azok is csak helyi egyedi esetek voltak. A szolgáltatók nagyon fegyelmezetten 
betartották a védekezés szabályait. 
 
Milyen szociális ellátásokat érintett leginkább a járvány? 
Lényegében minden szociális ellátást érintett a járvány, mindenhol kellettek 
új védekező intézkedések, mindenütt jelen volt a csoportos fertőzés 
kockázata. A legérzékenyebb terület a bentlakásos ellátás, azon belül is az 
idősek otthona volt. A baptista intézményekben, szeretetházakban lévő, 
csaknem ezer idős ellátott egészségének, életének védelme izgalmas és nagy 
feladat volt. A gondviselés eszközeként is működő kiemelkedő szakmai 
munka eredményeként nem volt súlyos bajt okozó fertőzés az 
intézményekben. 

Az intézmények hogyan reagáltak a helyzetre?
Az intézmények rövid idő alatt kialakították saját eljárásrendjüket a 
védekezésre. A példa nélkül álló helyzet gyors válaszokat igényelt minden 
intézménytől, munkatárstól. 

Aki csak átlagosan is tette a dolgát az 
elmúlt hónapokban, az kitüntetést érdemel
Sera�n József módszertan vezetőt kérdeztük
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Nagy tere nyílt a kreatív megoldásoknak is, mellyel éltek is sokan. A 
fegyelmezettség és a rugalmas válaszok egyaránt jellemzőek voltak az 
intézményi tevékenységre. 

A vészhelyzet alatt az intézményeinkben dolgozókra nyilvánvalóan 
különösen is nagy teher hárult. 
A szociális intézményekben dolgozókra, az egészségügyben dolgozókhoz 
hasonlóan kiemelkedően nagy teher hullott, egyes szociális szolgáltatók 
esetében lehet, hogy még nagyobb is. Nem egyformán nőttek a terhek, de a 
legtöbb szolgáltató esetében tartós és folyamatos többletmunkát hozott a 
vészhelyzet, ráadásul súlyos felelősséget terhelve a mindennapi kicsi 
rutinmunkák elvégzésére is. Az a véleményem, hogy aki csak átlagosan is 
tette a dolgát az elmúlt hónapokban az intézményeinkben kitüntetést 
érdemel. Biztosan voltak ebben az időszakban többen is, akik még ezen a 
magas szinten is kitűntek áldozat készségükkel, teherbírásukkal, példaadó 
módon vettek részt a munkában. Érdemesek az egész egyházi közösségünk 
elismerésére. 

Az egyház 2019-ben szociális elismerési rendszert hozott létre. Milyen volt 
az első fogadtatása a baptista szociális ellátásban és az egyházban?
Tavaly novemberben a Szociális Munka Napján a Wesselényi utcai 
imaházban rendezett ünnepségen kerültek átadásra első alkalommal a 
díjak. Öten részesültek elismerésben tavaly ősszel. Minden díj, plakett és a 
hozzá tartozó pénzjutalom méltó gazdára talált, de plakettek keretszámai 
nem merültek ki. Érthető, hiszen induló elismerési rendszerről van szó. Bár 
nagyon sok fórumon több alkalommal ismertté tettük, de a valóságban idő 
kell hozzá, hogy gondolkodásunkban, jutalmazási gyakorlatunkban helyet 
kapjon ez a kitüntetési lehetőség. Az elismerési rendszer most nagyszerű 
lehetőség, hogy a vészhelyzet alatt példamutató módon tevékenykedő 
munkatársakat, segítő személyeket az egyház elismerésben részesítse. A 
díjakról részletes tájékoztatás olvasható a módszertan honlapján egy év 
óta folyamatosan. https://www.szocialismodszertan.hu/  

Várhatóan mikor kerül sor a díjak átadására? 
A szakmában kialakult gyakorlat szerint a Szociális Munka Napján, annak 
előestéjén, november 11-én tervezzük a díjak átadását egy budapesti 
imaházban. Reméljük, a személyes közös ünneplésnek nem lesz akadálya a 
vírushelyzet. 
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