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Sokat foglalkozunk vele, hogy a karácsonyt jól ünnepeljük. De 
gondolkozunk-e azon, hogy Isten maga hogyan ünnepelte a 
karácsonyt? Termékeny lehet ezt áttekinteni, hiszen jobban 
megérthetjük az ünnep üzenetét.
Kiválasztott két engedelmes embert. József Dávid király családjából 
származó názáreti ácsmester, aki eljegyezte Máriát. Egy pár, akit az Úr 
választott, hogy földi családja legyen egyszülött Fiának. Isten nem 
önkényes abban, hogy kiről dönt úgy, hogy használja. Isten olyan 
embereket keres, akik készek erre, és ha te ilyen vagy, Isten tényleg 
bevon. Talán azt mondod, Isten soha nem használna engem. Tévedsz. 
Isten nem csak tud, hanem vár is téged a munkájába! Máriának is volt 
sok félelme, de soha nem engedte meg, hogy azok irányítsák őt. 
Ehelyett lelkes volt: miután az angyal azt mondja neki, hogy világra 
fogja hozni a Messiást, Isten dicséretébe kezd. Lukács evangéliumának 
első részében elolvasható ez a szép ének. Semmi nagy dolog nem 
készülhet el odaadás nélkül. Mária alázatosan elfogadta Isten 
akaratát. Megköszönte az Úrnak, hogy rátekintett szolgálólányára 
kegyelmével. Egyikünk sem érdemli meg ezt. Isten dolgozik az 
életünkben és megáld minket, ha akar, de nem azért, mert 
megérdemeljük.  
Nehéz útra küldte őket. Maradjunk továbbra is Máriánál! Ez az út 
számára volt a legnehezebb. Mária mégis hajlandó volt, hogy 
megtegyen mindent, amit az Úr kér, tekintet nélkül a 
következményekre. Mibe került Máriának, hogy Jézus anyja legyen? A 
hírnevébe. Szűz volt, és mégis terhes lett. Mibe került még? A 
kényelmébe. József és Mária az összeírás miatt kénytelenek voltak 
Betlehembe menni. Isten rám vonatkozó terve tartalmazhat néhány 
problémát is. De ezek nem véletlenek, a terv részei. 
Egy istállóban született a Megváltó. Isten egy istállóban ünnepelte 
a karácsonyt. Itt kellett megszületnie Jézusnak, és ez nem csupán a 
fogadós tehetetlensége miatt volt. Isten itt akarta ünnepelni a 
karácsonyt, a királyok királyának istállóban kellett megszületnie, hogy 
mindenki, a legszegényebb, legelesettebb is magáénak érezhesse őt. 
Milyen jó lenne megtanulnunk a Szentírásból, hogy mennyire 
lényegtelenek életünk körülményei! Hogy mennyivel inkább az számít, 
hogy hiszünk-e az igéknek, és ahová Isten vezet, oda megyünk. József 
és Mária elfogadták, amit az Úr akart, és a zord körülmények ellenére 
is tele voltak örömmel és hálával!
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Sinka Csaba

s mi láttuk, és mi teszünk 
nyságot arról, hogy az Atya 
te a Fiát a világ üdvözítőjéül. 

(1Ján 4:14)

Az istálló ünnepi trónteremmé változott. Az 
Úr visszaigazolta, hogy valóban különleges áldás 
hordozói ők. Az angyal nagy örömet hirdetett a 
pásztoroknak: „Üdvözítő született ma nektek!” El 
is indultak, engedve a hívásnak. Ezek a kedves 
vendégek ünnepi trónteremmé változtatták a 
szegényes istállót, ami valószínűleg egy 
barlangszerű hely lehetett. Ekkor már a távolabbi 
szemlélő is látja: az Úr ott van, és velük ünnepli 
Jézus születését! Ebben az időben a különleges 
híradók a csillagok és az angyalok voltak. 
Figyeljük meg, hogy a pásztorok azért lehettek 
ott, mert engedelmeskedtek. Istent nem lehet 
másképp meglátni, csak az engedelmesség által. 
Egy kismama mesélte egyszer, hogy kilenc 
hónapon át kérdezgették, hogy hogy van, hogy 
érzi magát. Amikor a gyermeke megszületett, 
akkor pedig hirtelen mindenkit a baba érdekelt. 
És rá kellett jönniük, hogy ez nem róluk szól, és 
igazából soha nem is róluk szólt (az egész 
terhesség, a család és a barátok érdeklődése). 
Ugyanígy volt Betlehemben is: amikor 
megérkeznek a vendégek, a pásztorok és a 
napkeleti bölcsek, és leborulnak az újszülött 
előtt, akkor ugyanez az igazság válik 
nyilvánvalóvá. Ez nem Máriáról és Józsefről szól, 
soha nem is róluk szólt. Az egész Jézusról szól. 
Jézus miatt volt engedelmes Mária és József, a 
bölcsek és a pásztorok. Jézus miatt és Jézusért 
neked is megéri engedelmesnek lenned, és 
követni őt, áldozatok árán is. No, nem azért, 
mert neki szüksége lenne erre. Sokkal inkább 
neked van erre szükséged, hogy ezáltal igazán 
megismerd az Üdvözítőt.
Hogyan ünnepelte Isten a karácsonyt? A 
lehető legegyszerűbb körülmények között, mégis 
a lehető legnagyobb szeretetben, Jézussal a 
középpontban. Ma is elég ez az igazi ünnephez, 
számunkra is.

ogyan ünnepelte 
en a karácsonyt?
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Rottmayer Jenő testvér a József utcai 
gyülekezet diakónusa évtizedek óta. 
Nem csak államilag elismert 
gyógypedagógus, de buzgó hívő 
ember, imában, bizonyságtételben és 
a hétköznapokban is. Megbízása, de 
azon túl is ajándéka a befogadás, a 
gondoskodás, anyagilag és szellemileg 
egyaránt.

Huszár Géza a Menedék Alapítvány 
egyik alapítója, első főidős 
munkatársa. Úttörő személyiség, 
önzetlen, elhivatott munkájával 
jelentős részt vállalt a magyarországi 
szociális munka megteremtésében. 
Részt vett a Menedék szociális és 
gyermekvédelmi intézményeinek 
létrehozásában, munkája révén 
létrejött a kiskunmajsai Menedék-
város. Mindig harcolt az elesettek 
érdekében, fontosnak tartotta, hogy 
Krisztus szeretetével, irgalmassá-
gával segítsen és megismertesse a 
szabadulás útját. A rászorulók között 
élve saját életpéldájával mutatott utat 
és lehetőséget a teljes életre.

Szociális elismerések, 2020
Balogh Lajos díj

Beharka Pál díj
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Bácsi Annamária szakmai tudása, leleményessége, 
szervezőkészsége példaértékű. A pécsi Xavér Utcai 
Idősek Otthona részlegvezetőjeként mindent 
megtesz az ellátottak környezetének otthonosabbá, 
élhetőbbé tételében. A lakók bevonásával kertet 
gondoz, szabadidős programot szervez. Minden 
közös programban részt vesz, szervezője, aktív 
résztvevője az ünnepi műsoroknak, az ünnepekre 
való készülődésnek. Munkáját lelkiismeretesen, 
fáradtságot nem ismerve végzi, energiája, 
lelkesedése kifogyhatatlan.

Balogh Lajos plakett

Lakatos Ildikót egész életében, munkájában, és 
küzdelmeiben Istenbe vetett hite erősítette. Ha volt 
is megpróbáltatás életében, jó kedvét, hitét, 
segítőkészségét mindig megőrizte. Szeretettel 
fordult mindenki felé. Csendes, békés, megértő és 
megbocsátó természete, rendkívüli hozzáállása a 
feladatokhoz mindenkinek erőt adott. A Filadelfia 
Integrált Szociális Intézmény dolgozói és ellátottai 
szeretettel emlékeznek vissza az együtt töltött 
időkre.

dr. Heidl Beáta 2013-tól meghatározó vezetője a 
Baptista Szeretetszolgálat intézményeinek. Az 
irányítása alá került intézmények működését 
átsegített krízishelyzeteken, kitartó munkával magas 
szintre emelte a szolgáltatások színvonalát. A helyi 
lehetőségekre, szükségletekre építve átgondolt 
fejlesztéseket végzett, végez folyamatosan is. 
Munkatársi csapatát éjjel – nappal elöljárva példa-
adóan vezeti.
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Molnár Tivadarné Marianna a Menedék
Mamásotthon családgondozó munkatársa. 
Hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív 
szolgálata nyomán emberek jutottak új életre.
Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó 
személyiség, akit képmutatás nélküli kedvesség 
és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja,
hogy az aktuális kihívásoknak szakmailag is 
megfeleljen, de töretlenül elsődleges 
szempontnak tarja, hogy a Mamásotthonba 
kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét
és lehetőségük legyen teljes életváltozásra.

Opauszki György a legrégebbi baptista 
szeretetház vezetője több mint két évtizede. Az 
intézmény irányítása alatt átgondolt stratégia 
mentén nagyon sokat fejlődött, új szolgál-
tatásokkal bővült, a szolgáltatások ellátási 
területe növekedett. Mindeközben a bentlakásos 
ellátás minősége is emelkedett. Hosszú távú 
vezetői munkája kreatív gondolkodása példa 
lehet az egész szociális szolgáltatói körben.

Vida Gabriella a Baptista Szeretetszolgálat 
Szeretetotthonának intézményvezető ápolója. 
Felelősséggel szervezi a három telephelyen élő 
624 fő idős és mozgásfogyatékos személy 
gondozási, ápolási ellátását, felügyeli az 
intézményi orvosok, szakorvosok munkáját. 
Részt vesz a képzések, továbbképzések szerve-
zésében, a gyakorlatot teljesítő hallgatók 
képzésében, vizsgáztatásában. Aktívan segíti az 
intézményvezető munkáját, távollétében a 
szakmai helyettesítését biztosítja. Nyugodt, 
mosolygós természetével, empatikus viselkedé-
sével támogatást nyújt mind a munkatársak, 
mind a lakók számára, jó példával szolgálva 
mindenkinek.
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Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!

Békés Barbara, a Sorsfordító Szolgáltató Központ 
munkatársaként, fiatal kora ellenére egy olyan új 
rendszer kialakításában, működtetésében, 
fenntartásában tevékenykedik nap, mint nap, ami 
40 rászoruló ember mindennapjait teszi élhetőbbé. 
Szervezetünk támogatott lakhatás szolgáltatása, a 
kezdetektől építkezik Barbi szakmai tapasztalatára, 
elhivatottságára, hivatástudatára, ami az 
ellátottakon túlmenően valamennyi munkatársára 
kiterjed.

Balogh Lajos plakett - junior kategória
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Az OSZSK drogprevenciós programjának bemutatása

A Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő 
Központ drogprevenciós munkájának több szempontból 
is különleges, 19 hónapot felölelő, programja zárult 
2020 szeptember végén. A célzott prevenciós program 
során (EFOP-1.8.7.-16-2017-0006) a fiatalok azon 
csoportjaira fókuszáltunk, akik a statisztikák alapján 
nagyobb valószínűséggel próbálnak ki drogokat és/vagy 
nagyobb valószínűséggel alakulnak ki drogfogyasztással 
összefüggő problémáik, mint az általános népesség 
tagjainak. 
A projekt legfőbb jellemzői szerint szemléletformáló, 
alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó 
programokat valósítottunk meg a projekt három bázis 
helyszínén – Esztergom, Tapolca és Mátészalka – 
valamint az érintett városok vonzáskörzetéhez tartozó 
kistelepüléseken.
A projekt tervezésekor a 800 fő bevonására tett vállalás 
is igen rizikósnak tűnt, így a több mint 1900 résztvevőt 
bevonásával zárult projekt minden képzeletünket 
felülmúlta. A prevenciós célok megvalósítása érdekében 
465 foglalkozást tartottunk. A bázishelyszíneken 
működő irodáinkon kívül hátrányos helyzetű 
településeken, roma szegregátumokban, nevelő-
otthonban, oktatási intézményekben tudtunk jelen 
lenni, mindezt közel 40 helyi szinten működő 
intézmény és szakember együttműködésével és 
támogatásával.
A projekt sikeres lebonyolításának fontos alapja volt 
saját intézményi humánerőforrásunk, szakembereink 
hozzáértése és a legváratlanabb helyzetekre való gyors 
reagálások.  
A szakmai programban vállalt hosszú távú 
csoporttréningek megsegítéséhez a legnagyobb kihívást 
jelentő tényezők - a célcsoport elérése, programban 
tartása - érdekében a legkiválóbb hazai alternatív 
pedagógiai módszereket, innovatív megoldásokat 
alkalmazó szervezeteket vontuk be.  

Alternatív módszerek a prevencióban

A Momentán T
bevonásával mind
improvizálnak, i
imprószínészeket.
problémákat vesse
A Függő játszma c
toxikológus közre
kérdésekre való eg
nem csupán szü
megszólították a 
sikerrel egy-egy ny
Az AppArt Egyes
érzékenyítése. A 
méltányosságot. A
drámapedagógiai 
formális oktatási-
azokat a fiatalokat
Szintén az AppAr
integrált és inklu
hátrányos helyzet
fiataloknak, tano
kiutat. Tevékeny
célcsoportjához. 
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Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza. A nézők 
dig az aktuális közönségre szabják az előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre 
illetve a nézők interaktív részvétellel kihívások elé állíthatják az 
. Az általuk használt játékformák alkalmasak arra, hogy humorral, öniróniával 
enek fel, a problémákat kívülről szemlélve, belülről élhesse meg a résztvevő. 
című előadásukkal indítottuk a projektet. Az interaktív előadás Zacher Gábor 
eműködésével valósult meg és elsősorban a közös gondolkodás, a felmerülő 
gyüttes válaszadás volt a célja. A különböző élethelyzeteket bemutató jelenetek 
lőként és szakemberként, de egyszerű felelősségteljes állampolgárként is 
publikumot. A Momentán Társulat a projekt 3 fő helyszínén tartott hatalmas 
yilvános, illetve szakembereknek szóló előadást, közel 600 fő részvételével.

sület missziója – a közösségek megszólításán keresztül – az egyén társadalmi 
művészeti és részvételi eszközök elősegítik a társadalmi befogadást és a 

A projekt lebonyolítása során az AppArt Egyesület négy szakembere 200 
foglalkozást tartott 6 csoport számára. A drámapedagógiai foglalkozások nem 
nevelési módszerként, a színház és dráma eszközeit sajátos módon használva, 
t is aktív résztvevővé tudták tenni, akik ódzkodtak attól, hogy megnyíljanak. 
rt Egyesület programja a CARLO – Komplex színházi-nevelési előadás. Az 
uzív színházi előadások elsősorban a köznevelésben résztvevő 12-16 éves, 
ű közegben, térségekben élő szegregált és integrált általános iskolákban tanuló 
dai gyerekközösségeknek, gyermekotthonok lakóinak problémáira keresik a 

ységük tehát tökéletesen illeszkedett a projektünk célkitűzéseihez és 

dr. Heidl Beáta
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A színházi nevelési program alapját Bódis Kriszta: Carlo Párizsban című ifjúsá
A történet főhőse Carlo, a 15 éves telepi roma fiú, aki ki akar törni a gettó-
törekvésében minden és mindenki akadályozza, időnként még saját mag
módszertana lehetővé teszi a közreműködő színész drámatanárok számára
keretei közül kilépve, közvetlenül a nézőkhöz – általános és középiskolá
forduljanak, és őket a történet alakítására kérjék. A diákok így, kilépve a p
szerepkörből, maguk is a történet részeseivé válnak: döntéseket hoznak, ala
sorsát, együtt keresik a lehetséges megoldásokat. 
A program időszaka alatt 32 zeneterápiás foglalkozást tartottak a Bélam
szakemberei. A foglalkozások az ember hanghoz való viszonyából kiin
létrehozásának tapasztalatait adta át a résztvevőknek, ezzel segítve 
embertársaikhoz és a körülöttük lévő világhoz való kapcsolatuk, kapcso
fejlődését. Ez a program célcsoportja esetében kiemelten fontos, hiszen
ismerete, tudatunk működésének feltárása valódi segítséget nyújt a helyes hely
helyes kapcsolatfelvételben és a helyes cselekvésben. Az elvégzett gyakorlatok
az egyéni feszültségeket, szorongásokat, szélesítették a résztvevők kommunik
javították a kooperációs készséget és elindították a közösségfejlesztés folyamat
A Szociális Cirkusz a Magyar Zsonglőr Egyesület keretei között működik. A 
foglalkozást tartottak. A Szociális Cirkusz a különböző cirkuszi műfajokat eszk
társadalmi integráció előmozdítása érdekében. A programok kiváló eredménye
gyerekek és fiatalok egyéni és közösségi fejlődése kapcsán egyaránt. Elsődleg
az előadók számára a részvételi jelleg. Sosem a fiataloknak, hanem a fiata
mindig ők voltak a cselekvő, alkotó felek. Nem előadásokat vittek hozzájuk, h
hogy előadásokat hozhassanak létre. Folyamatosan keresték a résztvevők
tehetségeit és integrálták azokat a foglalkozásokba illetve az előadásokba
eredményeképpen a visszahúzódó, introvertált résztvevők is megtapasztalhatt
válhatnak egy olyan területen, ahol még sosem próbálták ki magukat korábban
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A BSZ OSZSK munkatársai 50 olyan csoportalkalmat 
szerveztek, amelyek célja a családi rendszer 
megerősítése volt. A szülői készségek fejlesztését 
szolgáló csoportfoglalkozások a veszélyhelyzet beálltát 
követően részben online valósultak meg. A tréningek fő 
célja többek között a szülők segítése volt, hogy kifejezzék 
szeretetüket, érzéseiket, érzelmeiket. További célok voltak 
az empátia fejlesztése, a gyermekre irányuló pozitív 
figyelem (dicséret) elmélyítése, az elvárások tekintetében 
következetesség megtartása valamint a konfliktuskezelés, 
együttműködő készség, megbocsátás stb. 
Szintén 50 alkalommal speciális foglalkozásokat 
tartottunk fiatalok számára. A sorozatok, tréningek fő 
célja volt, hogy a mindennapjaikba beépüljön az 
egészségtudatos magatartás, elmélyüljön önismeretük, 
növekedjen a stressz- és teherbíró képességük. A 
személyiségfejlesztés eredményeképpen remélhetőleg 
nagyobb hatékonysággal tudnak nemet mondani az 
illegális szerekre, illetve kitolódik az első illegális szer 
kipróbálásának az életkora.
Kortárssegítő programunkba 36 diákot tudtunk bevonni. 
Az oktatási intézményekben meghirdetett képzésekre 
elsősorban a pozitív mintákat képviselő, jó tanulmányi 
eredményeket produkáló, kommunikatív, empatikus, 
segítő attitűddel rendelkező fiatalok jelentkeztek, azonban 
igyekeztünk kiemelt figyelmet fordítani arra is, hogy 
vegyes csoportokat hozzunk létre és a problémás 
fiataloknak is teret adjunk.

.

ági regénye ihlette. 
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A szakemberek részére szervezett több tucat szakmai műhely, 
érzékenyítő foglalkozás, esetmegbeszélő csoport lehetővé tette, hogy a 
különböző intézményekben, szervezetekben dolgozó, a drogprevenció 
kérdésében elkötelezett kollégák, együtt gondolkozzanak és tervezzenek. A 
program eredményeképpen elindult a közösségfejlesztés, az egyéni 
életutak áttekintésén keresztül erősítettük a kliensek iránti empátiát. A 
résztvevők megélték a csoporthoz tartozás élményét, elmélyültek a már 
meglévő együttműködések és kapcsolatok.
Esztergomban, Tapolcán és Mátészalkán a szakembereink felkeresték a 
működő, ám hivatalosan nem bejegyzett önsegítő csoportokat, majd 
előzetes egyeztetést követően egy-egy előadás keretében ismertették a 
drogprevenciós projektet és annak programelemeit. A bevont csoportok 
tagjai közül többen részt vettek a meghirdetett nyilvános programokon, 
ami jelentős siker, mert ezáltal a sokszor elszigetelt személyek közösségbe 
integrálódása javult.
A projekt egyik fő célkitűzése volt, hogy a lebonyolítás során tervezett 
szakmai elemeken túl a területi együttműködéseket megerősítsük, illetve 
kialakítsuk a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a családsegítőkkel, a 
gyermekjóléti szakemberekkel, a pártfogó felügyelőkkel, a közösségi terek 
működtetőivel, a rendőrséggel, a szenvedélybeteg kezelőhelyekkel, az 
oktatási intézményekkel, a gyermekotthonokkal, a nevelőszülői 
hálózatokkal, illetve az önsegítő csoportokkal. Kiemelt együttműködő 
partnereink a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok voltak.
A program megvalósítása során a fenntarthatóság biztosítása érdekében 
folyamatos volt az információgyűjtés, az adatok elemzése, a helyi 
sajátosságok feltérképezése. A csapatmunka eredményeképpen kidolgoztuk 
a három bázishelyszínre vonatkozó helyi akcióterveket a következő 
három év tekintetében. A cselekvési tervek fő célja, hogy hosszútávon aktív 
és konstruktív maradjon a megkezdett együttműködések mindegyike. 
Eredményeink fenntartása és továbbvitele érdekében azon dolgozunk, hogy 
saját erőből megvalósítható programjaink folyamatosan elérhetőek 
legyenek az érintett térségekben.
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2023-ban ünnepeljük az anabaptista-baptista misszió kárpát-medencei 
megjelenésének 500. évfordulóját. A jubileumhoz közeledve a Magyarországi 
Baptista Egyház vezetősége – csatlakozva a Magyar Kormány Országfásítási 
Programjához – közös aktivitásra hívta a baptista közösségeket. A 
kezdeményezés célja, hogy a következő években 500 fát ültessünk el baptista 
gyülekezetek, intézmények környezetében, Magyarország és a Kárpát-
medence zöldítése érdekében. Az 500 éves múltra való emlékezés mellett 
célunk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét az egészséges környezet 
fontosságára is.
A program keretében a Menedékvárosban 2020. november 24-én került sor – 
a járványhelyzet miatt – szűk körű ünnepségre: korai juhar és ezüsthárs 
csemetéket ültettünk. A négy fa jelképezi a Menedékvárosban található 
intézményeket (családok átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti otthona, 
népkonyha) és helyi gyülekezetünket. Ezek egymás mellett, kölcsönös 
együttműködésben szolgálnak, ezért kerültek a fák egymáshoz közel 
játszóterünk végében: A Menedékváros intézményeibe érkező ellátottak 
körében nemcsak szociális segítségnyújtást kívánunk megvalósítani, hanem 
a lelki – szellemi szükségletek betöltésében is részt kívánunk venni: A 
mindennapi nehézségekben, az új utak és lehetőségek megtalálásában 
szükségünk van Isten kegyelmére, vezetésére. A Menedékváros munkatársai 
és önkéntesei adják az állandó tagjait helyi baptista gyülekezetünknek. A 
gyülekezeti alkalmak a mindennapi életünknek, munkánknak aktív részei, 
melyhez az intézményeinkbe érkezők csatlakozhatnak. A gyerekek közül 
többen is az énekes csoport tagjaivá válnak, vannak akik megtérnek, ezzel 
gyökeres változás lép életükbe, majd így folytatják tovább életüket az 
intézmény kapuin kívül. 
Az ünnepség keretében a Menedékváros Baptista Gyülekezet tagjai osztották 
meg személyes bizonyságtételüket arról, milyen stabilitást és tápanyag 
utánpótlást jelentenek a „gyökerek” közösségünk életében.

500 év – 500 fa: faültetés a Menedékvárosban
„Az igazak gyökere mozdíthatatlan”

Tóthné Frank Anikó
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Olyan területen dolgozol, ami fontos szerepet játszik a baptista 
ellátási rendszerben: a hajléktalan-ellátásban. A BIK a fővárosban a 
második legnagyobb ilyen intézmény. Kit nevezhetünk 
hajléktalannak?
 Azt, hogy kit nevezünk hajléktalannak, az folyamatosan szakmai vita. 
Szokták mondani, hogy nem főnév, hanem jelző. Azokat nevezzük annak, 
akik közterületen élnek, lakásra nem alkalmas helyiségben, vagy akinek a 
lakhatása nem megoldott. És itt jönnek a problémák. Aki az utcán fekszik, 
az egyértelmű, de mi van azzal, aki komfort nélküli, egészségre káros, 
lakásra nem megfelelő helyen lakik. Vagy mit gondoljunk azokról, akik 
ugyan lakásban laknak, de egyik napról a másikra, úgy, hogy bármikor 
elküldhetik őket. Mit gondoljunk azokról, akik túlzsúfolt lakásban laknak? 
Vannak tehát egyértelműen körvonalazható szituációk, de sok olyan 
definíció is van, amiben benne vannak a nem biztonságos, zsúfolt, nem 
megfelelő kondíciók között élők is. Ők mind tudnak azok lenni.
Honnan kerülnek ma emberek az utcára?
Ez is összetett kérdés, de azért vannak olyan utak, amik általánosabbak. A 
családi konfliktusok ebben szerepet játszanak, ilyen a válás és a család 
szétszakadása, gyerekkori abúzus, családból menekülés, vagy az állami 
gondoskodásból kerülnek ki, és eltűnik mögülük az intézményes 
segítőrendszer. Ez a leggyakoribb. De sok olyan is van – és ez sem újdonság 
–, akiknek megszűnik a lakhatása, és nem tudja az albérletet megfizetni. 
Ezeket az embereket semmi nem készteti arra, hogy az utcán éljenek, 
hanem csak az a gond, hogy nincs jövedelmük vagy kevés. Ez a legnagyobb 
hibája a rendszerünknek, hogy berakjuk őket az intézményekbe, ahol 
semmi keresnivalójuk nincs. 

Rendszerünkben 12 fenntartó végez számtalan szociális tevékenységet, idősekkel, 
hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel, gyermekekkel stb. A szerepvállalás sok- sok 
szakember áldozatos munkája révén áll össze. Sokszor névtelen hősök ők, akik életüket 
szentelték mások támogatásának, elhívásuk a segítés, küldetésük van. Ellátórend-
szerünkben sok a színes egyéniség, az egyedi sors. Új, podcast kezdeményezésünk célja, hogy 
ezeket a szakembereket kicsit jobban ismertté tegyük. Az ismerkedés két irányú, egyrészről 
beszélgetünk munkájukról, szakmai kihívásaikról, de mint magánembereket is szeretnénk 
bemutatni. Terveink szerint a műsorból sorozat készül, melyek epizódjai meghallgathatók 
majd módszertani központunk honlapján. Első beszélgetésünk Ghyczy Gellérttel készült, a 
Baptista Integrációs Központ vezetőjével. Ebből adunk most rövid ízelítőt. A teljes 
beszélgetés honlapunkon meghallgatható.

Fókuszban a segítő
Katona Gergely

Podcast beszélgetések

14



Az ő problémájuk lakhatási probléma, amit meg tudnának tartani, 
háztartást tudnának vezetni, önállóan tudnának élni. Ez egy trauma, 
hiszen a szálló sohasem az, mint a saját lakás. Különböző mentális 
problémájuk lesz, elindul egy folyamat, hozzászoknak az intézményhez, 
tulajdonképpen lerontjuk őket, akármilyen furcsán hangzik is ez. Nem 
nekik való az intézményes ellátás. Az ilyeneknek mindig azt tanácsolom, 
hogy próbáljanak először valami mást találni. 
 Kik laknak nálatok?
750 körüli férőhelyünk van. A szálló funkciója tehát nem az, hogy a 
lakásukat hirtelen elvesztőknek szállást adjunk, hanem, hogy 
megpróbáljuk visszaépíteni az elvesztett készségeket, és hogy a 
munkavállaláshoz szükséges készségek is visszaépüljenek. Ebben a létben 
lenni, vagy akárcsak a peremén is, ahol folyamatos a kiszolgáltatottság, a 
bizonytalanság, ez mindenképpen nyomot hagy az embereken. Nálunk 
zömmel 4-6 ágyas szobák vannak, bár van pár kétágyas is, és bár átmeneti 
szállónak hívják, de gyakorlatilag 3-4-5 évet is ott lehet lenni. Ha ez idő 
alatt nem történik semmi, akkor annak az az oka, hogy a mi segítségünk 
nem jó neki, és érdemes intézményt váltania. Fontos dolog, hogy nem 
szeretnénk, ha itt éreznék magukat otthon. Nem törekszünk arra, hogy 
otthont adjunk neki, hanem egyfajta biztonságot és ösztönzést, hogy 
érdemes arra törekedni, hogy megszervezzék a saját háztartásukat. A 
hajléktalan-ellátás legnagyobb problémája, hogy nem tudjuk az embereket 
továbbléptetni, mert nincsenek bérlakások, az albérletek pedig nagyon 
drágák, ezt nem lehet olyan munkából megfizetni, ami nekik van. Sok 
ember beragad a szállóinkon, akiknek nem kellene. Laknak nálunk 
idősotthonra várók, munkára alkalmatlan, pszichiátriai, vagy 
végstádiumos rákos és súlyos tüdőbetegek. Ez szakmailag nem is jó, mert 
olyan dolgokkal kell foglalkozni, amihez nincs meg a szaktudásunk. És 
vannak aktív korú dolgozók, akik egész egyszerűen nem tudnak 
továbblépni. Közülük néhánynak lehet segítség, hogy van három kiléptető 
lakásunk, 6 férőhellyel. A kollégáim javaslatai alapján kiválasztottuk, hogy 
kik azok, akik nagy valószínűséggel meg tudják tartani a lakást. Itt 
felelősséget kell vállalni, fizetni kell stb., tehát olyanokat kell kiválasztani, 
akik ezt a szintet meg tudják ugorni. A kollégák persze járnak hozzájuk és 
segítenek, ha szükség van rá. Rút anyagi okok miatt sajnos nem látszik, 
hogy hova tudnak továbblépni. Ezzel együtt lelkes vagyok a dologért.
Próbáltam magam függetleníteni attól, hogy ismerlek jó pár éve. 
Ránézve a pályádra, ugye több szakcikknek is szerzője vagy, dolgoztál 
kutatásban, foglalkoztál falu- és tanyagondnoki hálózatok 
szervezésével, egyesületnek az alakításával, lakhatási szegénységet 
felszámoló civil szervezetben szakértősködtél.
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Valahogy mindig benne volt a vidék, a lakhatáshoz kötött szegénység, 
a hátrányos helyzetnek az a formája, ami összetett problémákból áll 
össze. Hogy jött nálad ez az irányultság?
Amikor végeztem az egyetemen, bekerültem a szociális minisztériumba. A 
diplomamunkám a közösségi szociális munkáról szólt, és engem nagyon 
érdekeltek a falusi közösségek, nagyon szeretem a szociográfiákat. És erre 
azt mondta nekem a főnököm, hogy ez mind nagyon érdekes, de most a 
hajléktalan-ellátás szabad, ami ugye egy tipikusan városi probléma. Így 
kerültem ide, aztán megszoktam, kicsit bele is ástam magam. Nem tartom 
magam a legjobb, vagy a témát legjobban ismerő szakembernek. De nagyon 
büszke vagyok, hogy a szakmában nagy nevekkel dolgoztam együtt. A 
hajléktalan-ellátást tehát kaptam, abba, bele kellett dolgoznom magam. A 
falugondnokit azt kértem. Úgy kerültem a témához közel, hogy egy kedves 
kollégám meghalt, és ott maradt a területe, és mondtam a 
főosztályvezetőnek, hogy én ezt szeretném megkapni. És meglett. Én nem 
akartam szociális munkás lenni. Humán beállítottságú voltam, de fogalmam 
sem volt, hogy mivel akarok foglalkozni érettségi után. Bejött valaki a 
gimnáziumba, és beszélt a szociológiáról, és tetszett. Elmentem felvételizni 
- nem vettek fel a szociológiára, csak a szociális munka szakra. Prüszköltem, 
nem is tagadom, hogy nagyon nehéz volt az első időszak, hogy én ezt 
megszokjam. Ezt most nem boncolgatnám, hogy miért, de az a lényeg, hogy 
ezzel dolgoznom kellett. Aztán a minisztériumba kerültem és aztán 
megszoktunk, megszerettük egymást. És rájöttem, hogy fantasztikus 
emberek vannak a területen, és jó velük együtt dolgozni. Aki nem 
szakmabeli, az próbálja ki, hogy nagyon-nagyon jó egy-egy ételosztásban 
részt venni, vagy adományozásban, nagyon jó.
Tizenhárom év után váltottál. Te pont a fordított utat járod, a terepről 
szoktak a minisztériumba kerülni. 
Igen. 2013 óta vagyok a Baptista Szeretetszolgálatnál. De én ma sem tartom 
magam a gyakorlatban dolgozónak. Nekem az a dolgom, hogy a 
kollégáimnak a lehető legtöbb eszközük meglegyen ahhoz, hogy rendesen, 
tisztességesen végezzék a munkájukat. Úgy állítanám párba, hogy van a 
leader és a menedzser típusú vezető. Leader, aki lobog, a menedzser 
megcsinálja. Nekem nem az az erősségem, hogy valamit megszervezzek, 
megcsináljak, hanem a stratégia: hogy kitaláljak valamit, végiggondoljam, 
leírjam. Amikor váltottam, azért volt izgalmas, mert az előbbi volt a feladat, 
ezt kellett csinálni, és bele is tanultam, de az erősségem ma sem ez. Én 
akkor vagyok jó, ha ki kell találni, hogy hogy legyen.
Miben méred a sikered, hisz ebben a szakmában sok a kudarcélmény?
Nekem leginkább az a siker, amikor számomra fontos emberekről azt érzem, 
hogy elismerik azt, amit csinálok, és szeretnek velem dolgozni. Persze van 
olyan, amikor valamit meg kell csinálni, és ha sikerül, akkor ez is siker. De 
az az igazi, ha olyanok, akikre felnézek, azt mondják, hogy de jó volt ezt 
együtt csinálni.
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2019 decemberében, még a világjárvány megjelenése 
előtt, született meg az Első 80 év blog és a Baptista 
Szociális Módszertani Központ programja a 
"Vendégangyal", egyfajta „szeretetkölcsönző” 
program. A „Vendégangyal” kezdeményezést azok 
számára ajánljuk, akik késztetést éreznek arra, hogy 
megajándékozzanak a környezetükben, 
szomszédjukban, a gyülekezetükben egy magányos, 
idős embert, egy idős házaspárt az ünnepek alatt, 
közben, egy hétvégén, egy téli estén, bármikor!
2020-ban a koronavírus-járványra való tekintettel, a 
programunk kizárólag a gondos ajándékozásra 
korlátozódjon. Az ünnepi angyalkákat arra kérjük, hogy 
maszkban, kesztyűben, előre egyeztetett időpontban, a 
távolságot betartva vigyenek lefertőtlenített ajándékot 
idős emberekhez. Idős személyek ajándékozása nagy 
figyelmet igényel, és nagy örömöt okoz - talán minden 
esetben. Néhány tanáccsal, javaslattal szeretnénk 
hozzájárulni a szeretet tettének sikeréhez. 

Ajándékok
A legegyszerűbb és leginkább ajánlott ajándék a 
bontatlan, gyárilag lezárt lehetőleg, tartós élelmiszer 
finomság. Ne legyen a napi vásárláshoz köthető áru 
vagy nehézáru, és amennyire lehet, érvényesüljön az 
egészségtudatosság. Kerüljük a cukros, zsíros 
élelmiszereket és a jövedéki termékeket, akkor is, ha 
ezek sokszor természetes ajándékok. Sok helyen lehet 
kapni időseknek kialakított táplálék-kiegészítőket, ezek 
ajánlottak. Beszéljünk az átadáskor a használatukról. 
Olvasnivaló: képeskönyvek, újságok
Segítő eszközök: néha a napi rutin feladatok elvégzése 
is nehézséget okoz. Így bármilyen házi gondozást 
segítő eszköz hasznos, mely megkönnyíti az életüket. 
Ha módunkban áll adhatunk pl. ágymelegítőt, 
melegvizes palackot, betegitató poharat stb. Ilyen 
eszközök esetében jó lehet, ha előzetes ismereteink 
vannak a körülményekről. 
Tevékenységek: vásárlás segítése, receptek kiváltása.

Csatlakozz te is a "Vendégangyal" programunkhoz!

Kereskedő Emőke
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A Hírlevél megjelenése óta eltelt időszak tapasztalataira, a 
megjelenő igényekre, szerkesztőségi tervekre alapozva 2021-ben 
változtatunk a hírcsatorna szerkezetén.    A baptista közösség 
szociális területén a kommunikációnak két, csak részben 
elkülöníthető iránya van. Az egyik irány a szakmai közönséget 
célozza meg, elsősorban a segítő szervezetekben dolgozó 
munkatársakat, a másik irány a segítő tevékenységek iránt 
érdeklődő testvéreket, olvasókat. A jövőben a szociális 
tevékenységről szóló alapvető hírcsatorna differenciálódik. Az 
Alapvető egyszerre bővül és mélyül. A szakmai hangsúllyal 
működő irány mellett – reményeink szerint – egy szélesebb kört 
elérő formával is jelentkezni fogunk.    
A Hírlevél fontos funkciója volt indulásnál, hogy a szakmai 
világban történő eseményekről, szabályozásváltozásokról 
gyorsan elérhető tudósítást adjon, szakmai anyagokat 
ismertessen, építse a baptista szolgáltatók belső 
kapcsolatrendszerét.    Időközben elindult a szociális módszertan 
honlapja, levelezőrendszere, amely az azonnali, gyors 
tájékoztatást átvette. A szakmai anyagok közlésének erős 
korlátjává vált a hírlevél terjedelmi korlátja, más technikai 
akadályokkal kiegészülve. 
Az utolsó, klasszikus, decemberi hírlevéllel párhuzamosan 
elindul az AlapVető online a módszertani honlapon keresztül. 
Így terjedelmi és időbeli korlátok nélkül rugalmasan tudunk 
megjeleníteni információkat, szakmai anyagokat és egyéb 
tartalmakat.  Ezen az oldalon a fő hangsúlyt a baptista hálózaton 
belüli szakmai tartalmakra helyezzük.    Az ágazatban megjelenő 
szakmai anyagok, napi információk továbbra is a honlap más 
rovataiban maradnak döntően. 
Köszönjük az elmúlt két évet, a beküldött szakmai írásokat, 
beszámolókat, bemutatkozásokat, életképeket! A jövőben is 
szeretnénk megtartani és építeni ezt az együttműködést. 
Továbbra is várjuk minden intézményünkből – és azokon kívül is 
– a híradásokat, a rövidebb-hosszabb szakmai anyagokat, és a 
váltáshoz kapcsolódó észrevételeket, tanácsokat, javaslatokat.

Alap és felépítmény - felelős szerkesztői üzenet

Serafin József
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AlapVető online
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https://www.szocialismodszertan.hu/alapveto-fooldal/
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Figyelő

A Magyar Közlöny 2020. évi 278. számában (2020. december 
14.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 45/2020. 
(XII. 14.) EMMI rendelete az egyes szociális szolgáltatásokat 
végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. 
(IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról

A Magyar Közlöny 2020. évi 279. számában (2020. december 
15.) megjelent a Kormány 582/2020. (XII. 15.) Korm. 
rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási 
kedvezményekről.

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 
című dokumentum tervezetét az elmúlt hónapokban 
előkészítette a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 
Államtitkárság, illetve első körben egyeztette partnereivel és 
egyeztető fórumain. A Stratégia munkapéldánya elérhető a 
romagov.hu oldalon

Megjelent a Társadalmi riport 2020 című kiadvány
11/11/11

Megjelent a Szociálpolitikai szemle legfrissebb, tematikus 
száma COVID-19 és a szociális ágazat címmel

Karácsonyi szeretetposta - a Baptista Női Misszió 
karácsonyi kezdeményezése

https://www.baptist.hu/karacsonyi-szeretetposta/
https://tarki.hu/tarsadalmi-riport
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/4cc27bbcdba74fb2433f8dae1857993903a02e03/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/26c4bd838c4bd13091717d1b79d9f46b5d64b998/megtekintes
http://romagov.hu/wp-content/uploads/2020/12/MNTFS2030_1201-tervezet.pdf
http://www.szocialpolitikaiszemle.hu/szocialpolitikai-szemle-vi-evfolyam-2020-3-4-szam.html

