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Nem tudunk arról, hogy Macedóniában volt-e vállalkozó, és az adóból 
le tudta-e vonni az adójóváírást. De az biztos, hogy amijük volt, abból 
adakoztak. Örömük volt a segítségnyújtásban. Az anyagi háttér sem 
volt kérdés: nem akadályozta őket sem a sok nyomorúság, sem a 
szegénység. Úgy álltak ehhez a kérdéshez, hogy először a szívüket 
adták az Úrnak.
Azt sem tudjuk, hogy milyen gazdag volt Jézus a mennyben, mielőtt a 
földre érkezett - nem tudjuk földi kincsekkel meghatározni. Azt 
viszont tudjuk, hogy „nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő 
Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett” (Fil, 2:6-7). Jézus másként értékeli a 
gazdagságot és a szegénységet, mint mi. Ő lemondott a dicsőségről, 
hogy nekünk szolgáljon. Tanítson bennünket is a lemondásra, hogy 
másoknak segíteni tudjunk! Akarunk-e segíteni anyagiakkal is? 
Örömmel és hálaadással adakozzunk! Jó dolog, ha másokért közös-
séget tudunk vállalni. Törődjünk egymás testi és lelki szükségleteivel. 
Az anyagi és szellemi kincseinkkel, fölöslegünkkel pótolni tudjuk 
mások hiányát. Lehet, azt mondjuk, nincs fölöslegünk és felmerül a 
kérdés, hogy hogyan áldott meg bennünket Isten. Ha elgondolkodunk 
ezen, valószínűleg arra jutunk, hogy soha nem tudjuk teljesen 
„meghálálni” mindazt a sok jót, amit tőle kaptunk. Meghálálni nem, 
de önkéntes áldozatot hozni tudunk és szükséges. 
És Isten megmutatja, kinek, hol kell most segítenünk.
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Majnár Zsolt

„Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a 
kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. 

Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő 
örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség 

gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt 
erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve 

kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban 
adakozással részt vehessenek.” (1Kor 8:1-4)

Fotó: Am
ber Avalona
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A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET 
HATÁSA A BAPTISTA SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÓKRA - 3. (befejező) rész
5. Kérjük, sorolja fel, hogy honnan szereztek tudomást a tájékoztatókról?

TERÜLETI MEGOSZLÁS szerint az önkéntesek jelenléte kiegyensúlyozott.
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Az alábbi főbb megállapításokat tették a válaszadók:
• A bezárt intézmény miatti frusztráció csökkentése
• Védőeszköz beszerzés
• Bevásárlás, gyógyszerkiváltás problémái az idősáv miatt
• Kijárási tilalom/elszigetelődés/mentális megterhelés
• Humánerőforrás szervezése
• A lelki erő megtartása a családokban/ellátottakban/dolgozókban
• Ellátottakkal kapcsolattartás
• Védekezés elfogadtatása az idősekkel
• Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
• Bizonytalanság (munkahely elvesztése, nem tudtuk meddig tart,  
krízishelyzet súlyosságát nem lehetett megítélni) • Ellátottak és  
hozzátartozók félelmeinek kezelése, tényszerű informálása
• Munkatársak beosztása, helyettesítés megoldása
• Szabályok betartatása hozzátartozókkal
• Anyagi források előteremtése

6. Hogy tenné könnyebbé a szabályozás módosításainak nyomon 
követését?

7. Kérjük, soroljon fel maximum három dolgot, ami Ön szerint a  
legnehezebb feladat/legnagyobb nehézség/probléma volt a vészhelyzet 
idején!
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• Ellátottaink megsokszorozódott anyagi és lelki problémáinak  
kezelése céljából a hivatalokkal, egészségügyi intézményekkel, más 
szociális intézményekkel való kapcsolat, együttműködés. (főleg a 
jogszabályok miatt- ütközés)
• Az idősek nem akarták elfogadni, hogy nem jöhetnek a nappali  
intézménybe, nagyon depressziósak lettek néhányan már a karantén 
időszak vége felé. Támogató szolgálatban sok feladategység kiesett 
(szállító szolgálat teljesen leállt). 
• Védőeszközök hiánya. Alapszolgáltatásoknak nem járt semmiféle  
védőeszköz az állam részéről, pedig ők kint dolgoztak folyamatosan az 
emberek között a városban, (boltba, postára, gyógyszertárba jártak stb., 
majd az idősekhez).
• Digitális oktatás segítése
• Fenntarthatóság
• Összezártság, dolgozói létszám visszaesése, elérhetetlen  
védőeszközök
• A 1,5 méter távolság megtartása, a megfelelő szükségletek  
betöltése, a digitális oktatásra való átállás.
• Bevezetett idősávok a 65 év felettieknek
• A fogyatékos személyekkel megértetni, hogy két hónap után még  
mindig nem jöhetnek az intézménybe. Kollégáknak elegendő munkát 
biztosítani (hogy ne kelljen hosszabb kényszer-szabadságra küldeni 
őket)
• Kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatásának nehézségei a  
köznevelési intézmények bezárása miatt
• Álhírek terjesztésének megfékezése
• Új dolgozók felvétele a kiesett munkavállalók helyett, védőeszközök 
beszerzése, gyors döntések meghozatala
• Gyermekek oktatásának biztosítása, családok kijárásának drasztikus 
korlátozása, és az ebből fakadó extra terhek a kollégákra 
• Semmiféle méltatás, elismerés állami vezetői részről a szakmában  
dolgozók felé  

Fotó: The DigitalArtist
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Egy tucat segélyszerveze
egyenlő esélyekért, a felz
de mit is jelentenek a val
A programban résztvevő
egymásnak segítve, ötle
dolgozunk a nehéz sors
körülmények között élőké
Dolgozunk a családgondo
patkányoktól segítsen m
próbáljon inkább mielőb
megfizethetetlen idősotth
Dolgozunk azon, hogy eg
azért, mert a tanyára, aho
Dolgozunk azért, hogy a
ajándékba kapott szívósz
jobban kell…azért mert N
Közösen dolgozunk azon
mozgó patikára, vagy falv
Dolgozunk a tanárokért, 
mert 20 gyerek jár összes
Küzdünk a bántalmazás 
elkeseredésében, segítség
ahol hosszú idő után ugy
Volt már, hogy féltél egy
kóbor, de magányosnak b
A sokak által csak 300 fa
sokkal több, mint 300 fal
problémák, konkrét helyz
Szelet vinni; legyen az e
Baptista Szeretetszolgála

 Felzárkó



7

et és civil szerveződés. 300 hátrányos helyzetű falu. Egy cél. Egy program az 
zárkózásért, a lemorzsolódás ellen. Hangzatos, gyakran használt szavak és célok, 
ó életben? 

ő legnagyobb civil és egyházi szervezetekkel, a helyi ellátórendszerrel közösen, 
eteket és jó példákat mutatva, az érintett 300 települést felkarolva, együtt 
sú családokért, a kilátástalanságban szenvedőkért, s a sokszor nyomorúságos 
ért, valamint az értük tenni akarókért. 
ozóért, hogy ne kelljen arról döntenie, hogy szűk eszköztárával és költségeivel a 
megtisztítani egy magára hagyott mozgássérült idős asszony otthonát, vagy 
bb elhelyezést találni számára a szabad férőhellyel nem rendelkező vagy éppen 
honok valamelyikének intézményvezetőjénél; ötvennegyedikként sorban állva.
gy kisiskolásnak ne kelljen lemaradni egy korrepetálásról vagy egy foglalkozásról 
ol lakik, 16 órakor megy az utolsó busz.
a 12 éves kislány megigya a programunkon kiváló teljesítménye elismeréseként 
zálas almalevet, s ne vigye azt haza azzal az indokkal, hogy a 2 éves kishúgának 
NEKI IS KELL!!
n, hogy ha kedden hirtelen belázasodik egy csecsemő, ne kelljen várni napokat a 
vakat átutazni a gyógyszerért.
hogy ne kelljen több osztályt egyszerre, egy időben és egy teremben tanítaniuk, 

sen az iskolájukba. 
elől megmenekülő anyukáért és kisfiaiért, hogy ne kelljen felgyújtania végső 

g reményében azt a fűtetlen, életveszélyes, omlásveszéllyel fenyegetett ingatlant, 
yan végre menedéket talált, de a viskóban a telet már nem tudják átvészelni.
y kóbor kutyától? Akkor most képzelj el egy települést, ahol van 700, aki lehet 

biztos nem magányos, hiszen minden kutyára jut legalább egy patkány is.
alunak emlegetett program tehát sokkal több, mint egy felzárkóztató program és 
lu. Több ezer történet, több ezer sors, több ezer ember, aki segítségre vár. Konkrét 
zetekkel, ahová konkrét beavatkozások szükségesek.
egy erdőket letaroló orkán, vagy egy arcot simogató lágy fuvallat, garantáljuk, a 
at elviszi a változás szelét valamennyi rábízott településre.

Társadalmi befogadás
ózó települések - a küldetésünk: szelet vinni!

Kurja Tímea
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Szeretettel látunk minden érdeklődőt Orsós György pécsi 
autista művész grafikai kiállításán, október 6 és 31 között a 
FSZEK Központi Könyvtár Kisgalériájában, a könyvtár 
nyitvatartási idejében. A „pécsi ceruzakoptató” fiú első ízben 
mutatkozik be kedvenc képeivel Budapesten. A kiállítás 
apropója, hogy Gyurci idén 50 éves.
Gyurcika – ahogy magát legszívesebben nevezi - 1970. április 
2-án született Dombóváron. Rajz iránti tehetsége már iskolás 
korában megmutatkozott. Tanulmányai befejezése után, 
1985-ben került a pécsi Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások 
Intézményébe, ahol a rajzoláshoz minden lehetőséget azóta 
is megkap. Kezdetben térképeket rajzolt, majd utcaképeket. A 
grafikák mellett más technikákkal is próbálkozik: tűzzománc, 
akvarell-olajfestészet, makett, szitanyomat, diófapác 
alkotásokkal. Gyakran járja a várost, és miközben 
barátságosan szóba elegyedik a járókelőkkel, csodálattal 
adózik a történelmi belváros épületeinek. Munkamódszere, 
hogy pár vonalas, jelentéktelennek tűnő vázlatokat és 
újabban néhány fotót is készít, amit később az emlékezetből 
rajzolás során használ fel. Grafikáit alapos részletességgel 
dolgozza ki. A lerajzolt épületek kiválóan adják vissza Pécs és 
György hangulatát. Grafikáit több kiállításon is bemutatták, 
elsősorban Pécsett, de külföldön is. Gyurcika szívesen utazik, 
az évek folyamán több kívánsága is teljesült: járt Párizsban, 
Brüsszelben, Izraelben, Németországban, Olaszországban. 
Készült vele számos interjú, riportfilm, egy dokumentumfilm 
és egyetemi szakdolgozat is. 
 
A kiállítás első napján meglepetést szerveztünk neki: a 
születésnapi tortázás és a Baptista Szeretetszolgálat 
ajándékai mellett megmutattuk neki a kiállítást, és 
körbevezettük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi 
Könyvtárának gyönyörű neobarokk termeiben.

Pécs Gyu
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grafikai kiállítás
rcika szemével nézve
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A demenciával élők gondozása a családtagokat, a házi gondozókat és az in
gondozókat is nagy kihívás elé állítja. A családok nagy része nem ismeri a b
kellőképpen, sok esetben, nem kérnek segítséget a házi orvostól sem, így ne
megfelelően "kezelni" a demenciával élő hozzátartozójukat. Azt érzik, hogy valam
a szerettükkel, valami visszafordíthatatlan, melynek a vége nem lehet más,
elmúlás.
A családtagok gyakran szégyent éreznek a hozzátartozójuk állapota miatt
hunynak felette és a betegség romlásával ellenségként tekintenek saját, egykor 
családtagjukra.
Gyakori eset, hogy a demens beteg lopással vádolja az őt ápoló, róla gondoskodó 
vagy családtagot. Ha a család és az ápoló nem ismeri fel ebben a vádban a 
tüneteit, akkor a felháborodás gyakran a bíróságig viszi őket.
A demencia esetében megjelenő memóriazavar és az azt kísérő tünet
mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel. Nagyon fontos a korai diagnózis a dem
Alzheimer-kór esetében, annak ellenére, hogy oki terápiája jelenleg ennek a bet
nincs.
Alaptünetként a rövid távú memória károsodását tapasztaljuk: egy beszélget
többször ismételt kérdések hangzanak el. Nagyon fontos még, hogy a memó
mellett, a kognitív terület károsodását is észleljük, például, ha a beteg nem 
szavakat. A mozgás zavarai is gondot jelenthetnek. Fontos tünet a végrehajtó 
zavara: az ítéletalkotás, tervezés problémája.
A betegnek nehézségei támadnak a pénzügyei intézésében, a háztartás vezetéséb
A háztartási gépek kezelésével kapcsolatban is jelentkeznek problémák. A be
képes a mosógépet, a távirányítót, a telefont használni. Feltűnő lehet a bol
gyakorisága, mikor egyre gyakrabban megy boltba és többször megvásárolja ugy
a termékeket.
A demencia különböző típusainak tünetei lehetnek: a téveszmék is. A beteg a v
eltérő módon tapasztalja meg a körülötte lévő való világot, hallucinál. Ezek a té
gyakran üldözési képzetekkel járhatnak, például, azt hiszi meg akarják őt m
elvitték a pénzét. Hiába sorakoztatunk fel ész érveket, hogy bebizonyítsuk az ig
nem tudjuk őt meggyőzni.
Mit tehetünk? Hogyan gondozzuk demens hozzátartozónkat?
Mindig ellenőrizzük, hogy nem lett-e valóban megkárosítva.
Szeressük! Biztosítanunk kell őt a szeretetünkről és el kell fogadnunk, hogy ő n
ezt felénk viszonozni, legalábbis nem úgy, ahogy mi megszoktuk. Ettől ő még u
személy, aki egykor több műszakot vállalt, hogy ételt tegyen az asztalunkra. 
Kerüljük az agressziót, mert összezavarhatja. 
Ne beszéljünk előtte úgy, mintha ő ott sem lenne, nem tudhatjuk, mennyit ért me
Addig beszéljük meg vele az őt érintő kérdéseket, amíg tudjuk! Hagyjuk meg a mé
Nem tudjuk őt meggyógyítani, de megadhatjuk neki, amire szüksége van, ke
tehetjük az időt, amit még köztünk tölt.
A zenehallgatás, a közös játék, a szeretetteljes érintés, a beszélgetés mindig jó gy
Az Alzheimer cafék segítő közösségek, hozzátartozókkal látogathatók.

Keresked
Szeptember 21. - Az Alzheimer világnapja volt
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Mindig is érdekelt, foglalkoztatott az a 
gondolat, hogy egy baleset, vagy betegség 
következtében hová tűnik egy emberből 
az értelem, a személyiség. A halál 
gondolatakor talán a legijesztőbb az, 
hogy félünk elveszíteni az éntudatunkat, 
az énképünket. Az Alzheimer azon 
gyilkos kórok közé tartozik, aminek a 
megfejtése még az emberiség előtt áll, és 
pontosan az éntudatunkat veszítjük el. 
Mindazt, amitől azok vagyunk, akik. 
Ezt kutatni, ilyen példákat látni, ennek 
kezeléséhez erőt adni egy olyan fontos 
feladat, ami arra késztetett, hogy 
elkészítsem önöknek ezt a filmet. Úgy 
gondolom, hogy minden embernek látni 
kell, ha érintett, ha nem. Ez mindenkinek 
szól, hogy lássuk, mennyi mindent 
veszíthetünk. Ha már elveszítettük, akkor 
kihez, hogyan és mivel fordulhatunk, 
hogyan élhetjük túl egy alzheimeres 
mellett és után a hétköznapokat.
Az Alzheimer című filmemet pontosan 5 
éve szervezem. Készült már évekkel 
ezelőtt is interjú a filmhez, de most érett 
meg olyan szintre a mondanivaló, a 
szereplők száma és szerepe arra, hogy 
tökéletes legyen és elkészülhessen. 
Az Alzheimer egy fel nem adott küzdelem 
története. Mária története, amin keresz-
tül bemutatjuk a betegség kialakulását, 
folyamatát, a lehetséges diagnosztikát, 
kezeléseket idehaza és külföldön neves 
szakemberek segítségével. Megismer-
hetjük a lehetőségeket, és felkészül-
hetünk az előttünk álló feladatokra. 
A filmnek egy nagyon fontos üzenete van 
azoknak, akik érintettek ezen beteg-
ségben: nincsenek egyedül!

ntézményi 
etegséget 

em tudják 
mi történt 
 mint az 

t, szemet 
szeretett 

családot, 
betegség 

tegyüttes, 
mencia, az 
tegségnek 

tés során 
ória zavar 

találja a 
funkciók 

ben.
eteg nem 
ltba járás 
yanazokat 

valóságtól 
éveszmék 
mérgezni, 
gazunkat, 

nem tudja 
ugyanaz a 

eg belőle.
éltóságát! 
ellemessé 

yakorlat!

ő Emőke
 Alzheimer - Kollár István filmje

https://www.alzheimer.blackground.hu/index.html
 

Sok hasznos 
információ található 
a felejtek.hu oldalon

Grafika: geralt
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Figyelő
Magyar Közlöny 2020. évi 219. számában (2020. október 5.) 
megjelent a 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit 
működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, 
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő 
tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 
módosításáról.

Feliratkozás a hírlevélre

Impresszum 
Kiadja: Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ 
Felelős kiadó: Serafin 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.

A kormány 2020. október 13-án benyújtotta a T/13259. 
számú, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló törvény tervezetét.

Tájékoztatás a komplex szükségletfelmérés lefolytatáshoz 
szükséges nyomtatványokról

Idén november 11-én 11 órakor tartjuk a Szociális Munka 
Napja rendezvényünket, amelyet terveink szerint online is 
közvetítünk és utólag elérhetővé teszünk a honlapunkon.
(szocialismodszertan.hu)

11/11/11

https://www.szocialismodszertan.hu/hirlevel/feliratkozas/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0e75241aba71ad189b092db663eb7a6bc6850dec/megtekintes
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