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Figyelnek a mai generációk a példákra? A válasz szerintem igen, de 
nagyon meghatározó, hogy milyen korba születtünk. A generáció-
kutatás a mi nyugati típusú kultúránkban megkülönbözteti és be is 
mutatja a fő jellemzőit a ma együtt élő generációknak.
Az 1965-1979 között született X generációt úgy jellemzik, mint akiknél 
a munkájuk az elsődleges. Koordináló, együttműködő vezetőben 
gondolkodnak. Az 1980-1994 között született Y generációnak már 
fontos a munka és a magánélet egyensúlya is. Olyan vezetőket 
keresnek, akik szeretik és gyakorolják a felhatalmazó vezetést. Az 1996-
2010 között született Z generáció nem kedveli a formalitásokat. 
Beleszülettek a digitális világba, és ez az ingergazdag környezet 
megosztott �gyelmet, innovatív, kreatív gondolkodást idézett elő náluk. 
A vezetőiktől is ezt várják el.
Egy vezető, ahogy tanít és él, az különböző generációknak különböző 
mértékben lehet követendő példa. Azt gondolom azonban, hogy ha 
képes a szeretetben, hitben, tisztaságban fejlődni, amire itt Pál apostol 
Timóteust kéri, azt mindegyik generáció örömmel fogadja majd. Még a 
most nem említett veterán (1925-1945), és baby boomer (1946-1964) 
generáció is. 
Tolsztoj szerint a szeretet nem létezhet a jövőben, csak akkor valódi, ha 
itt és most éljük át. A szeretet olyan érték, amely a tetteken keresztül 
nyilvánul meg. Hitünk úgy erősödik, hogy olvassuk Isten ígéreteit, 
hagyjuk, hogy bevésődjön a szívünkbe, aztán azok szerint élünk. Ahogy 
megéljük ezeket az ígéreteket, hitünk nő. Tiszták pedig úgy lehetünk, 
hogy Krisztushoz megyünk és készségesen beismerjük, megvalljuk 
bűneinket. Rendszeresen megvizsgáljuk a lelkiismeretünket, áttekintjük 
napunk végén a cselekedeteinket és kérjük őt, hogy tisztítson meg a 
foltoktól, melyek e világban járva beszennyeztek minket.
A szeretet, hit, tisztaság ma is olyan jellemvonások, amik példává 
tudnak tenni minden ember előtt, bármilyen életkorú is legyen.
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Sinka Csaba

Senki meg ne vessen ifjú korod 
miatt, hanem légy példája a 

hívőknek beszédben, 
magaviseletben, szeretetben, 

hitben, tiszta életben.
 1Tim 4,12

Fotó: geralt
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COVID után szabadon - támogatott 
lakhatás szakmai műhely 

A járvány az ellene való védekezésről, a veszélyhelyzet megéléséről 
szóló műhelyünket sem hagyta érintetlenül. Bár nagy tervekkel - előbb 
a Baptista Teológiai Akadémia vendégszeretetét kihasználva, majd 
egyházunk székházának parkjába álmodva eseményünket - fogtunk a 
szervezésbe, az élet közbeszólt. 
Idei második támogatott lakhatás műhelyünket online, 
videókonferenciaként rendeztük meg 2020. szeptember 10-én. A 
szakmai műhelynek ezúttal a COVID után szabadon munkacímet 
adtunk. Célunk az volt, hogy kitekintést nyújtsunk arról, hogyan élték 
meg a támogatott lakhatásban tevékenykedő szolgáltatók az elmúlt 
időszakot, milyen tapasztalatok, nehézségek dilemmák adódtak az 
ellátás végzése kapcsán. Fontos cél volt a szakmai párbeszéd életben 
tartása is, hiszen tapasztalatunk szerint a karantén nagyban korlátozta 
a hasznos tapasztalatcserék spontán kialakulását. 
A műhely első felében rövid prezentációkat tekinthettünk meg. 
Elsőként dr. Galgóczi Ágnes osztályvezető asszony, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ munkatársa adott áttekintést az 
emberiséget sújtó nagyobb járványok és járványügyi intézkedések 
történetéről, a járványügyi védekezés múltbéli, jelenben folyó és 
várható lépéseiről. Előadásának különösen érdekes eleme volt azon 
párhuzam bemutatása, mely a száz évvel ezelőtti spanyolnátha járvány 
kezelése, és a COVID-19 vírus pandémiás elterjedése következtében 
bevezetett intézkedések hasonlóságát mutatta be. Rávilágított arra, 
hogy a járványügyi intézkedések dinamikusan változva követik az 
aktuális vírushelyzetet, így sajnos a kiszámíthatóság a bevezetésre 
kerülő újabb szigorítások, korlátozások időbeliségét nem jellemezheti. 
Kiemelte a higiénés szabályok változatlan betartásának fontosságát és 
szólt arról is, hogy amennyiben sikerrel jár a vírus elleni vakcina 
fejlesztése, akkor azt első körben a veszélyeztetett korosztály 
tagjainak, valamint a közfeladatot, stratégiailag fontos feladatot ellátó 
személyeknek biztosítják. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az 
oltóanyag fejlesztése igen bonyolult és szerteágazó feladat, ezért nem 
lehetséges előre jelezni, hogy mikorra készülhet el a vakcina.

Katona Gergely
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Galambos Katalin gyógypedagógus, az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar tanársegédje, gyakorlati szakember, a vírushelyzet 
kapcsán tapasztalható kihívásokat, fejlesztési lehetőségeket a támogatott 
lakhatást biztosító szervezetek szemszögéből közelítette meg. A szakember 
a vírus első hullámának időszakában egy bentlakásos intézmény 
intézményvezetőjeként tevékenykedett, így első kézből tapasztalhatta meg 
a szakmai szervezetet ért külső hatásokat, kihívásokat, melyek az 
ellátottak biztonságos gondozásának fenntartását érintették. Előadásában 
végigvette a veszélyhelyzettel való sikeres megküzdéshez szükséges 
elemeket. Erősségként kiemelte, mennyire fontos volt az, hogy jól 
felkészült, kreatív szakemberek dolgoznak az ellátórendszerben, akik 
képesek voltak könnyen adaptálódni a kihívásokhoz, ugyanakkor kiemelte 
azt, hogy a járványügyi védekezés kapcsán milyen jól működött az 
információk áramlása, az útmutatók, eljárásrendek könnyedén és 
viszonylag hamar hozzáférhetővé váltak. Szót ejtett az ügyintézés 
digitalizálódásának kihívásairól, a kommunikációs csatornák 
átrendeződéséről, virtualizálódásáról. A megküzdéshez szükséges 
legfontosabb elemként a tervezést nevezte meg. A sikeres víruskezelés 
kulcsa, hogy a veszélyhelyzetben hozott eljárásrendeket és protokollokat 
hogyan képesek az intézmény vezetői, munkatársai saját 
munkakörnyezetükre alkalmazni. Lényeges a stratégia felállítása, a 
dolgozók szakmai és lelki egészségének megőrzése, a külső szakértők 
bevonása, a szakmai folyamatok minőségi kontrollja, élő és folyamatos 
kommunikáció az ellátottakkal és hozzátartozókkal, a szakmai támogató 
környezettel, társintézményekkel. Nagyon fontos szerep hárul a 
tudásmegosztásra, hiszen a problémákkal való megküzdést nagyban segíti 
a hasonló helyzetben dolgozókkal folytatott tapasztalatcsere.
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Hajdu Julianna a baptista fenntartású Sorsfordító Szolgáltató Központ 
vezetője igen személyes hangvételű prezentációval készült. 
Mondandójának alapját az ellátottakkal és segítőikkel folytatott 
beszélgetések, interjúk adták, a megkérdezettek tapasztalatairól, 
érzéseiről, személyes benyomásaikról, a vírushelyzetben megélt 
nehézségeikről. A támogatott lakhatásban pszichiátriai beteg és 
szenvedélybeteg személyek ellátásával foglalkoznak, akik különösen 
érzékenyek a váratlan élethelyzetek adta kihívásokra. Legnagyobb 
problémaként a bezártságot, a társas érintkezés beszűkülését, a 
„szabadságtól” való fizikai megfosztottságot említették, ugyanakkor 
kiemelték mennyire fontos volt az a támogatói környezet, ahogy az 
esetfelelősök próbáltak segítséget nyújtani a helyzet átvészelésében. A 
tapasztalatok szerint rengeteg feszültség, frusztráció, agresszió 
halmozódott fel a lakókban, melynek kezelése komoly kihívást 
jelentetett a dolgozók számára. A szabályok be nem tartása, a lakók 
közötti feszültségek kirobbanása új készségek elsajátítását kívánta. 
Mindez azonban rávilágított arra is, mennyire fontos egy összetartó, 
egymás szakmaiságában, emberségében bízó csapat, mely önmagában 
kulcsa lehet a problémákkal való sikeres megküzdésnek. A lakók 
számára komoly biztonságérzetet teremtett az, hogy minden esetben 
számíthattak az őket ellátó szakemberekre, és a sok bizonytalanság és 
kétség között a napi rutin illetve az életükben folyamatosan jelen lévő 
szakemberek jelentettek a biztonságot, állandóságot.
AMonostori Katalin az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány csömöri 
intézményének munkatársa szintén a tapasztalataikról számolt be 
előadásában. A járvány első időszakában a folyamatosan változó és 
kiegészülő szabályozás és szakmai utasítások, protokollok 
következtében dinamikusan változtak a belső szakmai szabályzók, 
szinte napi szinten foglalkoztak a kollégák a védekezéssel kapcsolatos 
kérdésekkel, alkottak újabb és újabb belső terveket.



.Ezen felül komoly kihívást jelentett a szülők, hozzátartozók 
tájékoztatása. Szinte az első perctől kiemelten fontos volt a megfelelő 
kommunikáció és az összefogás a társintézményekkel, az intézmény 
környezetével a szükséges védőfelszerelések és tisztitószerek 
beszerzésétől kezdve, a biztonságos lakó és munkakörnyezet 
fenntartásán át, a lakók és dolgozók biztonságos szállításán keresztül, 
egészen a mentális egészség megőrzéséig. Katalin beszámolt arról is, 
hogy a napi beszélgetések, közös programok és időtöltés sokkal erősebb 
közösséget alakított ki nemcsak a munkatársak, de a lakók és 
munkatársak, illetve lakók és lakók között is, mint ahogy az egy kevésbé 
korlátozott helyzetben történhetett volna. A konfliktuskezelés, új 
programok bevezetése, rendszeres lakógyűlés mind segített a 
nézeteltérések csökkentésében, a közöségépítésben, melyekkel a 
bezártságot és a deprimáltságot nagyban sikerült oldani. Fontosnak 
nevezte a következő hullámra való felkészülésben, hogy a korábbi 
tapasztalatok beépüljenek a napi gyakorlatba és a bevált eszközöket 
felhasználják a napi munkában.
A műhely hátralévő részében döntően a vírus második hullámának 
kezelése kapcsán várható intézkedésekről, az elmúlt időszakban 
működő, a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztett 
intézkedések esetleges visszavezetéséről, a kötelező tesztelések 
megvalósításának nehézségeiről volt szó. Vállaltuk, hogy a módszertani 
központ a felmerült kérdéseket továbbítja az ágazati irányítás 
szakembereinek és közvetíteni fogunk a terület és a szakigazgatás 
szakemberei között. 
 
Az elhangzott előadások megtalálhatók honlapunkon:
www.szocialismodszertan.hu
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A felmérésben idén 7600 fő vett részt Budapesten (40%) és a vidéki városokba
adatai alapján napjainkban kb. 15 ezer ember van hajléktalan helyzetben. Töb
általánost végzett és mindössze 13%-nak van házastársi, élettársi kapcsolata.

A 2020-as Február harmadika adatfelvétel néhán
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an (60%). 2100 hajléktalant az utcán kérdeztek meg. A vizsgálat és a szállók 
b mint a fele elmúlt 50 éves, minden második hajléktalan ember legfeljebb 8 

ny eredménye

A publikált adatsor a menhely.hu oldalon érhető el
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http://www.menhely.hu/


Bár már felejteni szeretnénk a COVID-19 pandémiát, amely az elmúlt hónapok
hazánk teljes lakosságának életét felborította, a hivatalos hírek szerint 
várható a második hullám, illetve marad közöttünk. Témám aktuális maradt t
a tavaszi esemény ellenére. Legyen tanulságos valamennyiünk számára.
Általános érvényű, hogy egy járvány rendkívüli veszélyt jelent az időse
krónikus betegek mellett a társadalmilag perifériára szorult emberekre. Külö
veszélyt jelent azokra nézve, akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül 
tudnak egészségügyi és/vagy szociális óvintézkedéseket tenni. 
A Baptista Cigánymisszióban társadalmunk leginkább peremére szorultja
szegregáltan, cigánytelepen, szegénységben, mélyszegénység
kirekesztettségben élő cigány közösségek között szolgálunk, az evangél
reményt adó üzenetét visszük a reményvesztett emberek közé. 
Áprilisban, a járvány hazánkban való elterjedésének közepén, felismerve a cig
közösségek szociális és gazdasági védtelenségét és kiszolgáltatottságát, a Bap
Egyház, a Cigánymisszió és a Segítő Jelenlét Alapítvány vezetése úgy dön
élelmiszer- és tisztítószercsomaggal támogatja a baptista cigány közössé
tagjait. A kezdeményezés mellé állt adományával az angol 4H Alapítvány is, 
és Rosemary Barrett irányításával
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Tegyünk jót mindenkivel, 
leginkább pedig azokkal, akik 
testvéreink a hitben…

Patkás Rita
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Az idei év első felére több nagyszabású cigánymissziós közösségi 
alkalmat terveztünk, viszont mivel a koronavírus járvány közbeszólt, 
felismertük, hogy más módon kell a testvérek mellé állnunk. A Galata 
6:10 igevers vezérelte szándékunkat: „Ezért tehát, amíg időnk van, 
tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a 
hitben.” 
A járvány miatt sok roma/cigány ember, gyülekezeti testvérünk 
megélhetése lett nehezebb. Sokan még a karantén-időszak elején 
elvesztették munkájukat. Országos jelenség volt, hogy az alacsony 
végzettségűeket bocsátották el először, vagy vonták meg tőlük a 
béreket az otthonmaradás idejére. Ugyanakkor a minimálbérből, 
közfoglalkoztatásból, idénymunkából vagy létminimum alatt élők 
tartalékokat sem tudtak képezni. A digitális tanrend miatt otthon 
maradt 5-6 gyermek ellátása, étkeztetése még nehezebbé vált, a kis 
települések „monopolhelyzetben” lévő kisboltjai kétszeresére-
háromszorosára emelték az alapélelmiszerek árát, ami sokak számára 
egyenlő lett a megfizethetetlennel. Cselekedni kellett.
Hét megye, közel negyven településére összesen 242 család, 
körülbelül 1000 személy számára két alkalommal szerezhettünk be 
néhány napra, hétre elegendő tartós élelmiszert, valamint tisztító- és 
fertőtlenítőszereket. Bár otthonmaradásra lettünk felszólítva, 
megfelelő elővigyázatosság és óvintézkedések mellett a 
cigánymisszió, a Gyulai Baptista Gyülekezet segítőivel és más helyi 
önkéntesekkel összefogásban kétszer öt tonnányi csomagot tudott 
megmozgatni, kiszállításra előkészíteni, majd a családokhoz 
eljuttatni. Különleges élmény volt látni, tapasztalni az önzetlen 
segítőkészséget. 
A csomag a testvéri szeretet, a gondoskodás, az együttérzés kifejezése 
kívánt lenni a baptista cigány családok felé a Baptista Egyház 
testvériségének részéről. Arra is kértük a családokat, hogyha nekik 
nincsenek jelentős hiányaik, akkor osszák szét részben vagy egészben 
az általuk ismert rászorulók között.
A missziós munkatársak visszajelzései alapján a legtöbb család 
számára szinte életmentő, de egyértelmű imameghallgatás volt a 
kapott csomag. Ezért is elengedhetetlen, hogy testvéreinkkel legyünk 
imában is a cselekvés mellett. Hisz az egyik legnagyobb ajándék 
valamennyiünk számára, amikor szeretve, elfogadva, sőt értékelve 
érezzük magunkat. Akár önhibájából, akár önhibáján kívül került 
valaki reménytelen helyzetbe, cselekvő érzékenységgel kell 
fordulnunk a bajba jutottak felé. Így lehetünk nemcsak hasznos tagjai 
a társadalomnak, de Jézus Krisztus követei, áldássá válva szűkebb és 
tágabb környezetünkben. Legyen szó járványról vagy rutin 
hétköznapokról, feladatunk, hogy „…amíg időnk van, tegyünk jót 
mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben”.
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