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A vészhelyzet hatása - felmérés
Kortalan zene! - beszámoló
Kulturális ajánló



A Zsoltárok bizonyos szempontból hasonló gondolatkört feszegetnek 
mind: az igaz ember és a bűnös útját állítják elénk, különféle jellemzőkkel 
leírva mindkét csoportot. A becsületesek, elnyomottak, nyomorultak, 
szegények, árvák állnak az egyik oldalon – és az alávalók, ellenségek, 
erőszakosok, gőgösök állnak velük szemben. Az Úr állásfoglalása 
nyilvánvaló mindkét csoporttal kapcsolatban. Ő menedék az elnyomottak 
számára, a gonosztevők azonban jogos ítéletével találkoznak.
Ha ez az elv ilyen egyértelműen kikristályosodik, mi okozza mégis a 
nehézséget a zsoltáros számára, s a mi számunkra? A „meddig” kérdése. 
A tér és idő korlátai között türelmetlenül várjuk a szabadítást, 
mindenképp „látni” szeretnék a fizikai szemünkkel is a jóvátételt, a 
jogtalanul szenvedők rehabilitációját, az „ellenség” meglakolását. Van, 
amikor ez hamarabb megadatik, de olyan is akad, amikor a „Meddig tart 
ez, Uram?” kérdése tölti be a lényünket – s nem kevés, hanem években 
mérhető ideig.
A szenvedés fakadhat a körülményekből, csapásokból, de jöhet 
embertársainktól is. Van, amikor a kettő együtt ostromolja hitünket. Sok 
tudós és hétköznapi ember is időről időre megkérdezi: „Hogyan engedheti 
Isten az ártatlanok szenvedését, népek elnyomását, betegségek 
pusztítását – ha ő jó?”. A kétely és türelmetlenség helyett csak az 
alázatos hozzáállás lehet helytálló, és annak belátása, hogy Isten teljesen 
szuverén Úr, vagyis mindenek fölött való, és tudja, mit mi célból enged 
meg világunkban.
Az Újszövetség kinyilatkoztatását is ismerve már inkább ellenségeink 
megtéréséért imádkozzunk, semmint meglakolásukért, és saját 
lelkületünket is tegyük vizsgálat tárgyává időről időre! Mindenezek 
mellett természetesen ma is igaz marad az, hogy az Úr „számon kéri a 
vérontást, emlékezik rá, nem feledkezik meg a nyomorultak 
jajkiáltásáról… nem vész el végleg a nyomorultak reménye”. Ő látni fogja 
a napjainkban jogtalankodó népeket és magánszemélyeket is, és 
ráeszmélteti őket, hogy az önfelmagasztalásuk ellenére „ők csak 
emberek”, vagyis Istennek számadással tartozó lények.
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Nemeshegyi-Horvát Anna

Nem marad örökre elfelejtve a 
szegény, nem vész el végleg a 

nyomorultak reménye. Ne 
engedd, Uram, hogy 

erőszakoskodjanak az emberek!
  Zsolt 9:19-20

Fotó: Alexandar Todov
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Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a 
kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban, 
valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 
intézményekben

Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a 
kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást 
nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a 
gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a 
javítóintézetek részére

A személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 
(VIII. 4.) SZCSM- rendelet 4. § (6) alapján a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság közzétette a 2020. október 1-
től érvényes választható szociális továbbképzések jegyzékét.

Gazdasági és társadalmi integrációs modellek 
perifériális térségekben. A szociális földprogram, a 
közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek 
működésének jellemzői hátrányos helyzetű 
kistelepüléseken - Csoba Judit és Sipos Flórián írása a 
Szociológiai Szemle 2020/1. számában

https://www.szocialismodszertan.hu/hirlevel/feliratkozas/
http://szocialisportal.hu/web/guest/minositett-valaszthato-tovabbkepzesek
https://www.szocialismodszertan.hu/hirek/uj-eljarasrend-jelent-meg-a-szocialis-alapszolgaltatasok-es-csalad-es-gyermkejoleti-szolgaltatast-nyujto-intezmenyek-reszere/
https://www.szocialismodszertan.hu/hirek/uj-covid-eljarasrend-a-szocialis-szakositott-ellatast-nyujto-a-gyermekek-atmeneti-gondozasat-nyujto-a-gyermekvedelmi-szakellatast-biztosito-intezmenyek-es-a-javitointezetek-reszere/
http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/266786
https://szociologia.hu/dynamic/21_43_oldal.pdf
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Társadalmi befogadás

A Szabolcs - Szatmár-Bereg megyei Baktalórántháza és környező 
területe az ország legelmaradottabb járásainak egyike. Másfél éve, 
ebből a csokorból kapta a Baptista Szeretetszolgálat az első 3 
„adoptálásra váró” települését: Rohodot, Magyot és Besenyődöt, ám 
azóta már Székely és Tatárszentgyörgy is gondjainkra bízott 
települések. 
Programunk lehetőség az ott élőknek, hogy ugyanolyan esélyekkel 
indulhassanak, mint más, így bízva abban, hogy a most ott élő 
gyerekek majdan mind a munkaerőpiacon, mind az élet többi 
területén versenyképes felnőttekké válnak. A program elsősorban 
nem halat ad, hanem megtanítja halászni azokat, akik valóban 
akarnak is halat fogni.
Ennek a munkának otthont adó jelenlét pontokat hoztunk létre, 
ahol az oda betérő látogatók már alapvető szükségleteik 
kielégítéséhez is segítséget kaphatnak; főzhetnek, moshatnak, 
zuhanyozhatnak, de sokan fűtetlen otthonukból térnek be hozzánk, 
így annak is örülnek, ha csak megmelegedhetnek nálunk. A 
gyerekek részére nyíló alternatív módszereket alkalmazó tanoda 
jellegű szolgáltatásaink segítik az iskolai felzárkózást, menedék 
programunk biztonságos környezetet teremt az érzelmi 
stabilitáshoz, főzőklubunk főtt ételt ad az üresen kongó asztalokra, 
barkács-klubunk meleget biztosít a fűtetlen otthonokba; tesszük 
mindezt az ott élők bevonásával, közös erővel. A hozzánk érkező 
családokat jelenlét mentoraink segítik az önéletrajzuk 
elkészítésben, a munkakeresésben, hivatalos ügyeik intézésében, 
lakhatási körülményeik megoldásában, javításában, az oktatási és 
egészségügyi rendszerhez való hozzáférésben és a rendszerben való 
eligazodásban. Célunk, hogy az ott élők és a pontjainkon dolgozó 
kollégák között aktív, rendszeres, bizalmon alapuló segítő kapcsolat 
alakuljon ki.
A program lehetőség a felemelkedésre azon perifériára szorult 
területeken élők számára, ahol az olyan társadalmi problémákkal 
való kilátástalannak tűnő küzdelem, mint az alulképzettség, a 
munkanélküliség, a lakhatási nehézségek vagy az iskolai 
lemorzsolódás már-már családi örökség; s sajnos generációról 
generációra szállnak. A Baptista Szeretetszolgálat célja, hogy ezt a 
nem kívánt „örökséget” az ezzel járó terheket a családok letehessék 
és maguk mögött hagyhassák azáltal, hogy a lehető legközelebb 
megy a problémákhoz, melyekre, közvetlenül az érintett területen 
igyekszik reagálni és adekvát megoldási lehetőségeket kínálni. 

FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK
 

Kurja Tímea
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A FOGADÓ INTÉZMÉNYEK ÉS AZ ÖNKÉNTESEK
Az adatszolgáltatásban részt vevő 82 intézmény közül 13-ban fogadtak 
önkénteseket, összesen 113 főt. Az egyes fogadó intézményeknél 
foglalkoztatott önkéntesek száma nagyon nagy eltérést mutat, a legkevesebb 1 
fő, a legtöbb 50 fő volt. Az önkéntesek túlnyomó többsége, 75%-a (85 fő) az 
ételosztásban segített.
 
AZ ÖNKÉNTESEK ÁLTAL VÉGZETT MUNKA sokrétű, a komolyabb 
előképzettséget nem igénylő feladatoktól kezdve a speciális felkészülést 
igénylőkig sokféle feladatot végeztek:

A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET 
HATÁSA A BAPTISTA SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÓKRA - 2. rész
Önkéntesség

A FOGADÓ INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET SZERINTI MEGOSZLÁSA:
gyermekvédelmi alapellátás
bentlakásos szociális ellátás
népkonyha szolgáltatás
házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés
nevelőszülői hálózat - otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás
nappali ellátás és étkezés

mosodai szolgáltatás
ételosztás
telefonon történő lelki gondozás
bevásárlás
gyógyszerkiváltás
mentális támogatás

online oktatás
korrepetálás
adminisztráció, hivatalos ügyek intézése, 
takarítás
alapellátási tevékenységek ellátása
Kiegészítő segítő tevékenység, pl. közlekedé

TERÜLETI MEGOSZLÁS szerint az önkéntesek jelenléte kiegyensúlyozott.

Budapesti központ (+ Baranya m., Zala m., Pest m.)
Kiskunmajsa
Oroszlányi járás
Tapolca
Zalaegerszeg

Ajka
Debrecen
Mátészalka
Székesfehérvári járás
Tatabányai járás
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A kérdéscsoportban a szabályozással kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. 
Az adott válaszokat csaknem teljes egészében táblázatba foglaltuk, 
jelezve az azonos tartalmú válaszok számát. Így a válaszok teljes köre 
áttekinthető és a gyakoriságuk ránézésre is látszik.

1. A vészhelyzet alatti speciális szabályozásokból mi az, amit megtartana állandó 
szabályozásként?

Szabályozás

s
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2. A vészhelyzet alatti speciális szabályozásokból mi az, amit újabb, hasonló 
vészhelyzet esetén nem tartana megfelelőnek?
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A baptista fenntartású intézmények túlnyomó többsége egyetértett a 
szabályozás időbeli ütemével. A nemleges választ adók esetében a szolgáltatás 
típusát tekintve nincs kifejezett tendencia, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások majd mindegyikében voltak olyan vezetők, akik az időzítést 
problémásnak tartották. A tartalomra rákérdezve (l. következő táblázat) 
ugyanezek az intézmények alapvetően két problémakört érintettek: egyrészt a 
védőeszközök hiányát vagy késedelmes beszerzését, másrészt a bizonytalan és 
ismeretlen helyzet miatt a fokozottabb igényt a jól időzített központi szakmai 
támogatásra.

4. Ha nem, mit kellett volna korábban, mit később?

3. A védekezést érintő 
szabályozó eszközök 
véleménye szerint időben 
jelentek meg?

(folytatjuk)
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Kortalan zene!

Katona Gergely

AZ IDŐSEK ÉS A ZENE VILÁGNAPJA
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Október 1-én, festői környezetben, Verőcén, a 
Nyitott Kapu Baptista Gyülekezet imaházában 
rendeztük meg hagyományos ünnepünket. Az idei 
év különleges volt, hiszen a világjárvány miatt a 
járványügyi szabályok szigorú betartása mellett 
ezúttal csak kis létszámú közönség lehetett jelen, 
ugyanakkor az alkalom követhető volt a 
módszertani központunk honlapján.
A délután házigazdája, Strausz Zsóka, 
munkatársunk, bevezetőjében kitért a két világnap 
történetére - a Zene Világnapját 1975-től, az 
Idősek Világnapját 1991-től ünnepeljük – majd 
átadta a szót Mészáros Kornélnak, a Magyarországi 
Baptista Egyház főtitkárának, aki a 96. zsoltárt 
idézve szólt arról a kötelékről, mely embereket, 
generációkat, gyülekezeteket, zenei irányzatokat 
köt össze a Szentlélek által. 
A délután zenei közreműködője a Trio Ritorno volt. 
A Dunakanyarból származó családi trió tagjai Váray 
Rita zongoraművész, Pintér Dávid hegedűművész, 
a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertmestere és 
Váray Péter gordonka művész. A kiváló ízléssel 
válogatott, két blokkból álló műsorukban először 
Bach, Sibelius Goltermann, Haydn műveinek egy- 
egy részlete hangzott el. 
Hagyományaink szerint a közönség nemcsak zenei, 
de tudományos igényű előadással is gazdagodhat 
ezen a napon. Idén dr. Almási Tibor, a Baptista 
Teológiai Akadémia rektorának előadása hangzott 
el. Rektor úr a halál, a bűn, a feltámadás és az 
üdvösség kérdésköreivel foglalkozott, ezek 
teológiai hátterét világította meg elsősorban 
újszövetségi megközelítésben.
Az előadást újabb zenei blokk követte, egy-egy 
Mendelssohn és Dohnányi darab, majd a program 
zárását követően szeretetvendégségre és egy kis 
beszélgetésre volt lehetősége a csekély számú 
vendégseregnek.
Reméljük, hogy az alkalom felvételével – amelynek 
linkje megtalálható a szocialismodszertan.hu 
oldalon – más érdeklődők számára is elérhetővé és 
élvezhetővé válik mindez. 
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