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Kovács Zoltán Károly a Menedék Alapítvány alapítója, és 
kezdettől az Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Baptista Mene-
dék Szolgálat képviselője. 2016-ban így írt a kezdeti 
időszakról: „Igazi menedéket, megoldást azok találnak az 
életük számára, akik Isten Szavát – a Biblia tanítását – életük 
középpontjába helyezik. A Menedék Csoport, majd a Menedék 
Alapítvány azzal az őszinte vággyal jött létre még az elmúlt 
rendszerben, hogy ezt a célt munkálja. Ezt képviseltem én is 
Budafokon, az 1984-es nagypénteki imaéjszaka után, a 
Menedék Csoport kedd esti alkalmain, amikor formálódott a 
szervezett munka, a felelősséget vállaló budafoki fiatalok és a 
vezetők alkalmain. Az emeleti irodában találkoztunk, és nem a 
jövő tervezésének belső kényszere, hanem az akkor, és ott 
bajban levő fiatalok, és megoldásra váró helyzeteik késztettek 
az összefogásra. A készséget pedig a bennünk lévő, Istentől 
nyert, emberek iránti szeretet motiválta… Ilyenek voltunk 
akkor: egy kifelé nyitott keresztény közösség tagjai. Más 
emberek másért lelkesedtek, nekünk a rászoruló fiatalokért 
való missziós felelősség került a szívünkre. Ekkor ez kiáltó 
szükség és elérhető tevékenység volt.”  
Teaklub, Fiúotthon, Mamásotthon, bodrogi Védett Otthon, 
kiskunmajsai Menedékváros. Zoltánt Istentől kapott vízió 
motiválta ezeknek az intézményeknek, szolgálatoknak a 
megalapításában. Polgári foglalkozása mellett folyamatos 
jelenléttel, támogatással, imádsággal, adakozással segíti a 
különböző helyszíneken lévő szolgálatokat. Nemcsak a vezetői 
értekezleteken vesz részt jó szívvel, hanem akár egy épít-
kezésen is. Nagy a teherbírása és higgadt, kiegyensúlyozott 
jellemével a krízisek közepette is biztos, megbízható, vonzó 
lelkületű vezető. Gondot fordít a rá bízott munkatársakkal való 
törődésre, bátorításukra, vezetőként támogatja a helyi szolgá-
latok szakmai és lelki minőségét. Hisz a nagy áttörésekben 
akkor is, amikor ebben egyedül van. Azt is látja, amit mások 
még nem. A szolgálat következő lépéseiről hosszú távú, a 
helyzethez rugalmasan igazodó stratégiája van. Hisz Isten 
gondoskodásában, és cselekszik, amikor úgy tapasztalja, hogy 
valaminek rajta keresztül kell megvalósulnia. De nagy ívű 
tervei közepette is az egyes ember megmentésének, támo-
gatásának előmozdítása a legfőbb prioritás számára. 
 

Szociális díjBalogh Lajos-díj

A díjazottak Horog 
képét kapták aján
  Benita nevelős

nevelőszülői t

Kovács Zoltán

Heizer Kornél
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Heizer Kornél - mint a Menedék Alapítvány, majd a „Jó az ÚR” 
Baptista Gyülekezet volt munkatársa - jelentős személyiségként, 
aktív formáló erővel vett részt a 80-as évek második felétől a 
gyermekvédelem munkájában, ahol prevenciós céllal, olyan 
program megvalósításának volt az úttörője, amit új lehető-
ségként, járatlan úton lehetett csak megvalósítani. 
 
Kornél 1988. január elsejétől lett a Menedék Alapítvány munka-
társa, és családjával Bodrog községbe költözött. Eleinte a romos 
kastélyépület felújításába kapcsolódott be, ami a Nevelő-
családok Közösségének lett a központja, több befogadó család-
nak pedig az otthona is. Kornél és felesége voltak az elsők, akik 
saját gyermekeik mellett 5 állami gondoskodásban élő gyerme-
ket fogadtak be és neveltek. Ezzel párhuzamosan aktív 
kezdemé-nyezője, és az első években vezetője volt a Bodrogi 
Baptista Gyülekezetnek, mely először az odaköltöző, majd a 
faluból megtért emberek közösségévé válhatott. A szükséget 
meglátva, Huszár Géza bíztatására, 1989 szeptemberében, még 
a rendszer-váltás előtt, létrehozták az ország első keresztyén 
óvodáját, majd 1994 szeptemberében, alsó tagozattal indult el a 
Bölcsesség Kezdete Általános Iskola, ami azóta is működik. Itt a 
Bodrogon nevelkedő és a környékről, sőt még Kaposvárról is 
érkező gyermekeknek nyújtanak integrált oktatást 8 évfolya-
mon, valamint művészeti oktatást magas színvonalon - keresz-
tény alapokon, fejlesztéssel, egyéni támogatással, odafigye-
léssel. Kornél az iskola alapításában, beindításában és működte-
tésében is aktívan részt vett. 1998-ban, egy időközi választáson, 
polgármester lett, és utána még több cikluson keresztül vezette 
a falut, segítve ezzel a helybéliek életét, egészen 2010-ig. 
Szeret motorozni, ami alkalmat teremtett neki motoros csopor-
tok megismerésére. Hívő emberként felismerte annak lehetősé-
gét, hogy a közös érdeklődési kör jó alkalmat teremt az evangé-
lium továbbadására. Barátaival megalakította a Magyar Keresz-
tény Motorosok Közösségét, melynek jelenleg is vezetője. A 
motoros szolgálattal karitatív programokba is bekapcsolódnak, 
adományokat, támogatásokat visznek rászoruló személyek 
részére. Kornél az Érdligeti Biblia Közösség tagja, elkötelezett 
szolgálója. 

Beharka Pál-díj

Máté Álom című 
ndékba. Máté a 
zülői hálózat 
tanácsadója
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Két és fél éves kimaradás után – Újra együtt! címmel 
– március legvégén ismét meg tudtuk rendezni 
módszertani központunk éves vezetői konferenci-
áját. A kecskeméti Granada Hotel méltó környezet-
nek bizonyult a kétnapos rendezvényhez, ahova 
elsősorban a baptista fenntartású intézmények 
vezetőit vártuk, de a résztvevők között voltak intéz-
ményi dolgozók, ellátottak és érdeklődő baptista 
szociális szakemberek is. A program összeállításában 
az eddigi hagyományokat folytattuk, előadóink 
között több ágazati vezetőt is köszöntöttünk: Simon 
Attila Istvánt, az EMMI szociális ügyekért felelős 
helyettes államtitkárát, dr. Andráczi-Tóth Veronikát 
az EMMI főosztályvezetőjét és Sörös Ivánt, a BM 
főosztályvezetőjét. De megtisztelt jelenlétével min-
ket Vecsei Miklós, dr. Nyitrai Imre, dr. Cibere Károly, 
Kun Gábor, egyházunk részéről pedig Papp János, 
Varga László Ottó, Mészáros Kornél és Durkó István 
is. Az érdekes és hasznos előadások, bemutatko-
zások, interjú és ellátotti kerekasztal mellett egy 
újfajta, kötetlenebb együttlétet is terveztünk: a 
BapTee programunkat a World Café-k mintájára 
szerveztük meg, amelynek célja, hogy egy-egy 
talpraesett csoportvezető segítségével, több 
témában és változó összetételű kiscsoportokban 
inspiráljuk a kommunikációt és az együttgondolko-
dást. A jól sikerült beszélgetések eredményét, té-
mánként, látványos szófelhőben foglaltuk össze. Jó 
volt látni, hogy az étkezések alatt és a szabadidőben 
szintén intenzív, személyes eszmecserék folytak, 
változó összetételű, kisebb-nagyobb társaságokban. 
Mindez megerősítette azt a tapasztalatunkat, hogy 
az online tér helyettesítheti a személyes jelenlétet, 
de kiváltani nem tudja. Örültünk a konferencia 
végén kapott pozitív visszajelzéseknek. Isten adjon 
erőt a hétköznapi munkához, mindannyiunknak a 
maga helyén!

Vezetői konferencia 2022

Szirtes-Tankó Tünde
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Fájó szívvel, de Isten aka
hogy Bogdán-Csató Év
március 23-án 43 évesen
több, mint két évtizeden 
város aktív munkatársa
július 1-től került munka
is, mint önkéntes bekap
Magáénak érezte a rász
területen is részt vállalt 
években a Hajléktalano
szociális munkatársa volt
működését irányította él
tással és bátorítással váll
emberek problémáit, 
szolgált a rábízottak felé.
családja körében is, aho
örökbefogadtak és nevel
gyermeket. A sokféle fela
minél többeknek segíten
energia megtérülését. 
A hirtelen elválás fájdal
találkozunk az Úrnál, aho
fájdalom nem lesz. 
Búcsúztatása 2022. ápri
jászszentlászlói temetőbe

A Magyarország Baptista Egyház Filadelfia 
Integrált Szociális Intézmény Szociális Identitás 
Keresztény Etika (SZIKE) címmel minősített 
képzésként folytatja a Baptista Házban Dolgozom 
hétvégéit. A továbbképzési program célja első-
sorban a Magyarországi Baptista Egyház szociális 
intézményeiben dolgozó szakemberek számára egy 
innovatív szervezetfejlesztés, amely a minőségi 
fejlődés tekintetében több szempontot egyesít: 
egyrészt segíti a fenntartókat, hogy az intézmé-
nyeik hatékonyabban működjenek, másrészt érzé-
kenyíti a szociális szakembereket az egyházi közeg 
iránt, harmadrészt, de nem utolsó sorban mentális 
feltöltődést biztosít a résztvevőknek. A szakmai 
személyiségfejlesztő foglalkozás szakmai értéke 
25 pont. Terveink szerint 2022-ben kb. 6-7 képzést 
indítunk, amelyre külső érdeklődő szakembereket 
is várunk szeretettel.

Szociális Identitás Keresztény Etika 
(BHD)

Minősített továbbképzési lehetőség  

 szociális szakembereknek

https://februarharmadika.blog.hu/
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Sok kérdésünk van: minden válasz újabb 
kérdések özönét indíthatja el. De vajon a 
válaszok mikor kezdik megváltoztatni életün-
ket? Ki az én felebarátom? Karosszékben ülve 
lehet szociológiai, filozófiai, de még teológiai 
választ is adni. Ez a megoldáshoz nem visz 
közelebb, de legalább alaposan megvizsgáltuk 
a kérdést.  
Jézus válasza egyszerűbb, csak hitbeli 
meggyőződésünkre kérdez rá: kinek az alapel-
vei szerint éled az életed? Ez meghatározza, 
hogy kit tartok felebarátomnak. Ha önző 
alapelvek szerint élek, akkor könnyű a választ 
megadni: senki. Ha a vérségi kapcsolatok 
számítanak: mindenki, aki a rokonságomhoz 
tartozik. A farizeusi alapelvek szerint az, aki 
jót tesz velem, és akivel azonos kegyességi 
nézeten vagyok. 
Van isteni alapelv is: mindenki felebarát, aki 
rászorul. Ilyenkor nem az ember személye 
számít, hanem a rászorultsága. A szenvedő 
látványa érzéseket indít el bennünk, de az 
igazi irgalmasság cselekvésben folytatódik. A 
samaritánus természetes egyszerűséggel tesz 
mindent, mintha gyakorolta volna már az 
irgalmasságot. Valóban, irgalmassá csak gya-
korlás által leszünk. 

Dani Zsolt

De ki a felebarátom?... Mit gondolsz, e 
három közül ki volt a felebarátja a 

rablók kezébe esett embernek? 
 (Lk 10:25-37)

aratát elfogadva tudatjuk, 
va munkatársunk 2022. 
n az Úrhoz költözött. Éva 
keresztül volt a Menedék-
. Egészen fiatalon 2001. 
aviszonyba, de már előtte 
pcsolódott a szolgálatba. 

zorulók segítését és több 
a feladatokban. Az utóbbi 

ok Átmeneti Otthonának 
t és mellette a Népkonyha 
elmezésvezetőként. Kitar-
lalta fel a szükségben levő 
gyakorlatias segítséggel 

. Fáradhatatlan volt népes 
ol négy gyermeke mellett 
lőszülőként is befogadtak 
adat felvállalásával próbált 
ni, remélve a befektetett 

ma mellett hisszük, hogy 
ol már sem betegség, sem 

lis 6-án (szerdán) volt a 
en. 

Nekrológ

https://februarharmadika.blog.hu/
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Kiállításunk nyílt Pécsett 

Lázich Melitta

Konferencia

Olinka festményei és a Cédrus Senior 
alkotótáborban készített kézműves 

munkák május 20-ig láthatók a Szent 
Mihály Közösségi Házban

A márciusi műhelykonferencia új 
időpontja: május 7

https://www.szocialismodszertan.hu/alapveto-fooldal/

