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Az elmúlt években egyre többször halljuk azt a kife-
jezést, hogy okosotthon. Sok elképzelésünk van arról, 
hogy ez mit takarhat, egyre több eszközünk dobozán ol-
vashatjuk a feliratot: okoseszköz. De mit jelent mindez? 
Közérthetően és egyszerűen megfogalmazva akár egy 
szóval is leírható: automatizálás. Döntően elektromos, 
vagy elektromossághoz kapcsolódó használati tárgyak, 
illetve épületgépészeti elemek automatizált és program-
szerű működése, ami a használó igényeihez igazodik. A 
megoldások alapvetően kényelmi funkciót szolgálnak, de 
ügyes és körültekintő alkalmazásuk esetén energiameg-
takarítást és ezzel költségcsökkentést is elérhetünk. 
Okozati összefüggésként pozitívan befolyásolhatják 
életminőségünket, fokozhatják biztonságérzetünket, il-
letve egyszerűsíthetik mindennapjainkat. Az is kiderült, 
hogy alapvetően három ponton könnyíthetik életünket 
és mindennapjainkat: szabadabban tervezhetjük időn-
ket, csökkenthetjük a házimunkával járó időráfordítást, 
komfortosabbá tehetjük otthonainkat. Ehhez már az 
épület tervezésénél, belső kialakításánál, vagy egy felú-
jítás kapcsán szükséges előre terveznünk, a megfelelő 
technikai paraméterek kialakításával felkészülnünk a 
megoldások alkalmazására. Másrészről viselhetünk, 
hordhatunk magunkkal okos eszközöket, melyek kapcso-
latban állnak otthonaikban használt eszközeinkkel, így 
például okosóra, mobiltelefon vezérelheti okoseszköze-
inket, elektromos fogyasztóinkat, fűtésünket, háztartási 
berendezéseinket. Az ingatlanba történő rendkívüli 
eseményekről (tűz, füst, csőtörés, illetéktelen behatolás) 
figyelmeztetést kaphatunk, vagy akár egy gombnyomás-
sal, távolról hívhatunk házhoz segítséget a fenti esetek 
bekövetkezésekor. A harmadik aspektus pedig azon sze-
mélyes használatú eszközök köre, mely tartós egészségi 
probléma esetén, vagy a kor előrehaladtával jelenthet 
könnyítést mindennapjainkban. Mérhetik vérnyomásun-
kat, ellenőrizhetik gyógyszerfogyasztásunkat, 
figyelmez-tethetnek annak esedékességére, riasztást 
küldhetnek hirtelen fellépő egészségi probléma esetén, 
illetve akár a magányunkat is csökkenthetik.  

Okosotthonok, okosmegoldások a szociális szolgá

Vajon a szociális szo
milyen lehetőségeink v
e az okosotthon intéz
Időmegtakarítás, költs
lem, vagy felesleges t
lenthet számunkra 
technológiák alkalmaz
Ezekre és egy sor má
válaszokat keresni áp
támogatott lakhatás 
alkalmával. A találk
oldalról is megvizsgált
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Műhelyünk első előadója Vajda Kinga, a Slachta Margit 
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet munkatársa az aktív 
idősödésről, az időskori aktivitás megőrzésének és 
európai tendenciáinak változásáról tartott érdekes elő-
adást. Amennyiben az időskor közeledtével, a munkával 
töltött éveket követően megfelelő célokat, aktivitásokat 
biztosítunk idősödő embertársaink számára, fenntartva 
a hasznosság érzését, azzal igazi nyertes-nyertes 
helyzetet teremthetünk. Az aktivitás megőrzésében és
fenntartásában pedig az okoseszközök, okosotthoni 
megoldások – megfelelően alkalmazva – kulcsfontos-
ságúak lehetnek. 
Mátyus Orsolya, építész, a WeCare Architecture munka-
társa több korábbi projektjükön keresztül mutatta be – 
szintén az idősek ellátáshoz kapcsolódó – tevékenysé-
güket. Előadásának vezérfonala a demencia-barát kör-
nyezet kialakítása kapcsán szerzett tapasztalataik 
voltak. Jól megtervezett megoldásokkal az épület ener-
giahatékony lehet, akár az önfenntartásig csökkenthetők 
a költségek, könnyen fenntartható és karbantartható 
lehet, mely fenntartói oldalról komoly fegyvertény. 
Rónai Balázs, az OOT Technologies Kft tervező-kivitele-
ző munkatársa már a gyakorlati megvalósítás oldaláról 
járta körbe a kérdéskört. Cégük Magyarországon egye-
dülállóként kínál olyan technikai megoldásokat, melyek
integrálhatóvá tesznek lényegében minden okoseszközt 
egy ingatlan/család ökoszisztémájához.  
Cserbán Józsefné a Modus Alapítvány képviseletében 
mutatott be jóléti megoldásokat a szociális ellátórend-
szerben. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a 
fejlődő technológia alkalmazásával mekkora életminő-
ség-javulást, biztonságot adhatunk ellátottjainknak, 
segíthetjük kollégáink mindennapjait, de akár rászoruló 
szeretteinket is. 
  
Az előadások diái megtalálhatók honlapunkon: 
 www.szocialismodszertan.hu

Katona Gergelyltatások területén

olgáltatások területén 
vannak? Értelmezhető-
zményi környezetben? 
éghatékonyság, kénye-
túlbonyolítás? Mit je-

a fejlődő intuitív 
ása?  
s kérdésre próbáltunk 

prilisban, a legutóbbi 
országos műhelyünk 

kozás keretében több 
uk a fogalomkört.



A magyarországi baptista g
széleskörű társadalmi szo
hivatalosabban fogalmazva
munkát végez. E feladat múl
dos, de a széles társadalmi
csupán egy évtizedes múltta
kezeti környezetben. Úgy i
baptista egyháznak van egy s
emberek felé a szociális sz
keresztül. Leginkább a Bap
tevékenysége ismert, de az e
lényegesen tágabb ennél. A g
a „segítő kar” közötti kapc
fontos. A végzett szociális s
ban érték, mely hitelessé t
emberek szolgálatát, az evan
Az egyház felelőssége, küld
kialakult szociális szolgáltat
működteti. Az egyház és 
rendszer közötti kapcsolatba
van annak, hogy a gyü
szociális segítő munká
tájékozottak legye-nek a bap
tudásukkal, elkö-telezettség
kapcsolat erősí-tésére 
gyülekezetekhez tartozó seg
formában végző testvé-reket
tájékozódásra. 
A május 7-én, szombaton ta
gálat műhelykonferencián 
résztvevőkkel együtt intenz
munka folyt. Az előzetes pro
lően a következő témákról g
melyek mind az egyház szoci
   
Szociális etikai kérdések. K
a Szociális Munka Etikai
változata, melynek készí
képviselői is be voltak vonva

Társadalmi szolgá
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gyülekezetek közössége 
olgálatot lát el, még 
a közfeladatot, segítő 
ltja több mint évszáza-
i méretű segítő munka 
al rendelkezik a gyüle-
s mondhatjuk, hogy a 
segítő karja a rászoruló 
zolgáltatási rendszeren 
ptista Szeretetszolgálat 
gyházi szolgálatok köre 
gyülekezeti közösség és 
csolat erőssége nagyon 
segítő munka önmagá-
eszi az egyház, a hívő 

ngélium átadását.   
etésének része, hogy a 
tási rendszerét hogyan 
szociális szolgáltatási 

an kiemelt jelentősége 
ülekezetekhez tartozó 

át végző testvérek 
ptista szolgáltatásokról, 
gükkel hassanak arra. E 

szólítottuk meg a 
gítő munkát bármilyen 
t közös gondolkodásra, 

artott Társadalmi Szol-
a határon túlról jött 

zív, interaktív műhely-
ogramtervnek megfele-

gondolkodtunk közösen, 
iális munkáját érintik. 

Két hónapja jelent meg 
i Kódexe átdolgozott 
ítésébe az egyházak 
.   

álat - műhelybeszélgetés

Serafin József Opauszki György szociális szaktitkár vezette fel a 
témát. A sok felmerült kérdésből hadd idézzek itt is 
néhányat. Legyen-e baptista szociális etikai kódex 
vagy más műfajú írásos anyag? Ha igen, milyen 
tartalommal, formában? Mi az egyházi 
szolgáltatások célja? Ki miért végez segítő munkát?  
Az egyházi szolgáltatások sajátosságai. Részben 
az etikai kérdésekből is származó kérdés, hogy az 
egyházi szolgáltatások milyen sajátosságokkal 
rendelkeznek az egyéb, egyházi, civil szolgáltatá-
sokhoz képest. Vannak-e közös egyházi jegyek? Mik 
a formai, szervezeti különbségek? Ha igen, miben 
nyilvánulnak meg ezek? Mi a legfontosabb megjele-
nési formája? Hívő munkatársak jelenléte mennyire 
szükséges és elégséges?  
Baptista szociális szolgáltatások. Ebéd előtt szer-
vezeti jellemzőkkel, adatokkal színesített tájékoz-
tatást adtunk a szociális szolgáltatási rendszerün-
kről, és a műhelykonferencia résztvevői megismer-
hették, elvihették saját közösségüknek azokat a 
tájékoztató szakmai anyagokat, amelyeket nemré-
giben a baptista szociális hálózatról készítettünk.  
Önkéntesség. A gyülekezetek közössége és a 
szolgáltató intézmények közötti kapcsolat egyik 
kiemelt jelentőségű része lehet az önkéntes munka. 
Reményünk és tapasztalataink szerint a hívő ember 
nyitott a másik ember problémája iránt, annak 
megoldásáért, enyhítéséért némi áldozatot is 
hajlandó hozni. Erre alapozva szerveződnek önkén-
tes tevékenységek a szociális segítő munkában. Az 
önkéntesség gyülekezeti jellemzőiről, lehetőségeiről 
beszélgettünk Kereskedő Emőke vezetésével, aki 
önkéntes koordinátorként is tevékenykedik módszer-
tani központunkban.  
A sok felvetett, felmerült kérdés válaszokat igényel, 
de elsődlegesen a folyamatos belső egyházi diskur-
zus, ami élővé és hatóvá teszi az egyházi szociális 
szolgáltatási rendszert. Bíztatok mindenkit, hogy 
adjunk választ először otthon magunkban, és azután 
folytassuk a közös gondolkodást is.  



6

Szenczy Sándor 1965-ben született Sajószentpéteren. A társadalom peremét s
tapasztalatai után meghallotta Isten hívását, megtért, majd a lelkipásztori szolgá
magát a szolgálatára. Első szociális tapasztalatait a kápolnásnyéki szociális ottho
26 éve hozta létre a magyar Baptista Szeretetszolgálatot, hazánk egyik vezető 
amely egy özvegyasszonytól kapott 5000 forint összegű adománnyal indult
kontinensen dolgozó, több ezer munkatársat és önkéntest foglalkoztató karitatí
tizennyolcezer ellátottat gondozó és tizennégyezer diákot oktató ország
intézményfenntartó lett. Többek között meghatározó szerepet vállalt az élelmisz
magyar és külföldi krízisakciókban, árvaházak létrehozásában, kezdeményezője 
Cipősdoboz akciónak. Hivatása során természeti katasztrófák és háborúk hely
küldetését, hallatlan elkötelezettséggel, kitartással, többször saját életét k
rászorulók érdekében, koordinálta a szociális, jószolgálati, segélyezési és okta
tettre kész, elkötelezett csapat hathatós segítségével. 
Munkájához az erőt mindig is az isteni gondviselésbe vetett hitéből merített
szolgálatára visszatekintve így fogalmazta meg ezt: „A lehetetlen válik lehets
alatt hét háborúban jártam, harminc menekülttáborért voltam felelős, százezer 
ötezer forint, amit 1996-ban megáldottunk, egymilliárd forinttá változott, 
Elhittem, hogy meg lehet tenni.” Örömében-bánatában családja mindig mellett
már egészen korán és folyamatosan számos díjjal elismerték helyi és országos
között 2015-ben megkapta Magyar Arany Érdemkeresztet. Szellemiségének és m
Baptista Szeretetszolgálat munkatársai viszik tovább. 

Nekrológ

https://februarharmadika.blog.hu/
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Manapság igen sokan szenvednek a 
távlattalanság folyton emésztő, titkos 
gyötrelmétől. A hívő ember azonban mentes 
lehet tőle, hiszen tudja, hogy Isten – aki ura a 
történelemnek, ura a jövőnek is. Izráel ebben 
a hitben tudott reménységgel a jövőbe nézni, 
még akkor is, amikor a saját jelene teljesen 
kilátástalan volt, ráadásul eljövőtlenedett 
népek fojtogató szellemi légköre vette körül. 
Tudta, hogy az ítélet csupán fájó, de 
kényszerű egy Isten-tervezte új korszakhoz… 
Az áldott jövőt a természeti javak gazdagsága 
ábrázolja (dús legelők, tej bősége, musttól 
áradó szőlőhegyek). Mindenekfölött pedig az 
életadó víz! És nem úgy, mint az időszakos 
patakok, hanem mint a folyamatos , élő 
forrás! Állandóságát az biztosítja, hogy 
magából az Úr közelségéből forrásozik. Melyek 
a máris elérhető és élhető áldások; mit 
készített az Úr a jövő számára, és ezek 
ismerete mire kötelez engem a jelenben? A 
jövőnek ezt a reménységét az Úr állandó és 
biztonságot adó jelenlétének ismételt ígérete 
fogja közre. Kérdés, hogy van-e ilyen – az 
Isten ígéretére épülő és a jelen terhét elbíró – 
jövőképünk?

Hetényi Attila

Akkor majd megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok 
a ti Istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon 

lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be 
oda többé idegenek. Azon a napon majd must 

csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda 
minden patakjában bőven folyik a víz, forrás 
fakad az ÚR házából, és megöntözi a Sittím-

völgyet… Az ÚR a Sionon lakik! 
(Jóel 4,18-21)

úroló fiatalkori élményei, 
álatot vállalva, elkötelezte 
onban szerezte. 1996-ban, 
humanitárius szervezetét, 
t, és vezetése alatt több 
ív szervezetté nőtt, illetve 
os szociális és oktatási 

zer- és adományosztásban, 
volt a Fogadj örökbe! és a 
yszínein járva teljesítette 
kockáztatva fáradozott a 

atási tevékenységeket, egy 

te. Évekkel ezelőtt, addigi 
ségessé, ha hiszek. Tíz év 
embernek segítettünk. Az 
és hatmilliárdnyi áruvá. 

te állt. Sándor szolgálatát 
 szinten egyaránt, többek 

munkásságának örökségét a 

https://februarharmadika.blog.hu/
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Lázich Melitta

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 elsősorban 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 
intézményeik hatékonyabban működjenek, másrészt érzékenyíti 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. 

Szociális Identitás Keresztény Etika (BHD)

Minősített továbbképzési lehetőség  szociális szakembereknek

Következő 
képzésünk június 

12 és 14 között 
lesz, amelyre 

külső érdeklődő 
szakembereket is 

várunk 
szeretettel.

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

