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Ebben az évben is lehetőségünk adódott arra, hogy 
egy kicsit magunk mögött hagyjuk az elmúlt 
időszak nehézségeit, és egy élményhétvégén 
vehessünk részt szeptember első hétvégéjén. 
Helyszínül ismét a Balaton szolgált, de most a déli 
parton, József Attila és Csukás István nevéhez is 
fűződő Balatonszárszóra vittük a Sorsok Háza 
támogatott lakhatásunk érdeklődő lakóit. 
Megérkezésünk után azonnal a partra mentünk, 
hogy egy kicsit elmélázzunk, rácsodálkozzunk a 
gyönyörű kilátásra. Most is akadt olyan lakónk, aki 
életében először járt a Balatonnál, így nekik ez még 
izgalmasabb volt. A délutánt a szálláson töltöttük 
együtt. Először előadtuk kis műsorunkat, melyet 
egy balatoni dal ihletett, majd egy zenés vetél-
kedőben mérhették össze tudásukat a résztvevők. A 
feladatok között volt például különböző retro zenék 
felismerése, dalcímek gyűjtése, valamint 
különleges hangszerek (pl. madolin, alpesi kürt)
képről történő felismerése. Mindenkik 
kiemelkedően teljesített, ügyesen helyt állt. A 
hangulatot fokozta az Activity játék, derűs perceket 
szerezve nekünk. Természe-tesen ebbe a játékba 
bevontuk a módszertan lelkes és aktív munkatársait 
is. Végül meghallgattuk Szűcs Erika történetét, azt 
a nehéz utat, ahogy ő a támogatott lakhatásba 
eljutott. Megosztotta velünk, milyen sokat jelent 
számára az új családja, és hogy milyen sokat tanult 
magáról is a nálunk eltöltött idő alatt. Vacsora után 
ismét ellátogattunk a tópartra, hiszen többen, 
akiknek erre még sosem volt lehetősége, azt várták 
a legjobban, hogy egy kicsit megmártózzanak. Az
estét az elmaradhatat-lan tábortűz zárta.  
Vasárnap délelőtt Balatonföldváron megtekinthet-
tük a Hajózástörténeti Látogatóközpontot. Ez a 
múzeum igen különleges, hiszen egy hajó alakú 
épületben kapott helyet. Virtuálisan 
kormányozhat-tunk vitorlást, kipróbálhattuk, hogy 
milyen erősen is tud fújni a szél a Balatonnál, 
tanulhattunk kötélcsomózási fajtákat, és a hajózási 
KRESZ-be is 

betekinthettünk. A legbátra
felmehettek, a csodás pan
Balatonszárszói látogatás
fagyizóban zártuk, fin
fagyikkal. 
  
Minden lakónk tele élménn
melyekről a következő soro
  
„Nagyon jól éreztem ma
kiránduláson. Egy nagyon 
össze. A programok is n
számomra, gondosan meg
csapatversenyek is vidáms
lásnak. Az ételek is finoma
cukrászdából.” K.Edit 
„A fényképeket visszanézv
kirándulás. Tetszett a Bala
versenyjáték is élvezetes vo
a fagyizás is jó volt. Kikapc
a kényelmes fürdőszobás
hajómúzeum is, élveztük a 
„Tetszett maga a Balaton, 
felszíne. A hattyúk tánca a 
vetélkedő. A fagylalt is fin
ízlett az étcsokoládé és a ba
jó volt, kényelmesen ágyba
T. Mária 
„Nagyon jól éreztem m
Finomak voltak az ennivaló
szállás is tetszett. Szép vo
tesen egy hűtő mágnest 
Örültem az emléklapnak és

„Tetszett maga a Balaton, ahogy tükröződött a v
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abbak a kilátó tetejére is 
norámába gyönyörködni. 
sunkat a híres Léda 
nomabbnál finomabb 

nyel, emlékkel tért haza, 
k adnak egy kis ízelítőt: 

agam a balatonszárszói 
jó csapat kovácsolódott 

nagy élményt szereztek 
gszervezettek voltak. A 
ságot hoztak a kirándu-
ak voltak, főleg a fagyi a 

ve is jó volt a szárszói 
aton, a szép időjárás, a 
olt. Finomakat ehettünk, 
csolódhattunk, örültünk 
s szobának. Jó volt a 
kilátást.” H. Gyöngyi 
ahogy tükröződött a víz 
vízben. Tetszett a zenés 

nom volt, nekem nagyon 
anán ízű fagyi. A szállás 

an, kipihenve ébredtem.” 

agam Balatonszárszón. 
ók, jó volt a fagyizás és a 
olt a Balaton, természe-
is vásároltam emlékbe. 

s csokinak.” M. Nóra 

Hajdu Julianna

Élményhétvége Balatonszárszóníz felszíne”
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Hogyan tudtál magadtól e
A szakmám vasesztergályo
dolgoztam aktív koromban
csettegőtől kezdve a szal
traktorjavításig. 
Azt mondod könnyű volt 
A műszaki részt. Régi
szétszedtem, abból volt a 
fákat szereztem, vasfűréssz
szeltem, kifaragtam, szé
csináltam egyet, ami ugyan
előző. Egy citerás, Feri bá
azt mondta, hogy hamis.
hogy mi a gond. A kis vas
azoknak pontosaknak kell 
bácsinak, "kőne" csinálni eg
enyém, másold le. Lemásol
jó lett. Ezután 74 citerát c
napig. Nagy részüket eladta
Belgi-umban, Amerikáb
Ausztriában, Szerbiában, Er
van három. 
Böjte Csabának ajándékba
Természetesen! Ott történ
gyerekeknek mutogattuk a 
éves kislány. Az intézetben 
mindig kapnak zsebpénzt, a
ha jövőre jönnek Pestre, 
tőlem, akkor már ki tudj
kezét, kimentünk a buszh
neki adtam: tessék, ez a tié
nevelőnő azt mondta, am
addig az intézeté lesz a ci
akkor már viheti magával, a
Magdi, van családod, gyer
Igen! Van egy fiam és e
Ausztriában él, a fiam az a
unokáim mindketten egyet
zusra.1986-ban elváltam. A
nem sikerült. Fiús vagyok, n
parancsolnak. Nekem olya
főz, takarít, én pedig meg
férfi nagyon kevés van. 
Hogyan kerültél a Sorsok 
A citera révén engem sokan
ma már minden pénteken b

A nyugdíjas vasesztergályos 
muzsikus

A szép nevű Magyar Mária Magdolna 70 éves, nyáron 
eljött a baptista módszertani központ által szervezett 
egyhetes bentlakásos Cédrus Senior Alkotói Táborba. A 
jánoshalmai Sorsok Háza Intézmény bejáró tagja. 
Szépen citerázik. Vele beszélgetek most.

Magdi, mikor kezdtél el citerázni? 
25 évvel ezelőtt. Leszázalékoltak, nem tudtam 
mit kezdjek magammal, indult egy angol 
nyelvtanfolyam, beiratkoztam. A szomszéd 
teremben gyakoroltak a citerások, a nótázók, a 
Jánoshalmi Pávakör. Addig-addig, amíg az 
angolról lemaradtam, és a Pávakörbe beju-
tottam. Nekem nagyon tetszett a citera, szeret-
tem volna citerázni. Akkor szereztem egy na-
gyon rossz citerát, azt vertem, de nem "úgy" 
szólt. Akkor csináltam egy másik ugyanilyet.
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egy citerát elkészíteni? 
s, egy javító műhelyben 
n. Mindent csináltam a 
agfűrészen keresztül, a 

egy citerát összerakni? 
i szekrények hátulját 
citera nagy része, öreg 

zel, kézi fűrésszel kifűré-
p lassan összeraktam, 

nolyan rossz volt, mint az 
ácsi eljött, és megnézte, 
. Azután elmagyarázta, 

sakkal voltak problémák, 
lenniük. Mondtam Feri 

gy jót, azt mondta: itt az 
ltam, és az már egészen 
sináltam összesen a mai 

am, van belőle gyűjtőnél, 
ban, Németországban, 
rdélyben, Böjte Csabánál 

a adtad? 
nt egy kedves eset. A 
citerákat, volt ott egy 13 
lakott, azt mondta, hogy 

azt ő majd összerakja, és 
akkor vesz egy citerát 

a fizetni. Megfogtam a 
hoz, fogtam egy citerát, 
d. Nagyon boldog volt! A 

míg a kislány ott lakik, 
tera, ha ő majd elmegy, 

a sajátja lesz.  
rmekeid?
egy lányom. A lányom 
lkoholizmussal él. De az 

temre járnak, mesterkur-
Azóta próbálkoztam, de 
nem szeretem, ha nekem 
n férj kellene, aki mos, 

gjavítom a biciklit. Ilyen 

Házába? 
n ismernek, behívtak, és 

bemegyek, és ha rendez- 

vény van, akkor is megyek. Ha adomány érkezik, 
elviszem legalább 4-5 helyre, kaptam a lányoméktól 
egy elektromos rollert, azzal viszem. Nem állok, 
hanem ülök rajta. Van, hogy hét közben is hívnak 
adományt osztani, megmondják, kikhez vigyem el. 
A zenekar a Sorsok Házában alakult meg? 
Nem. 2007-ben alakultunk, akkor még nem volt 
Sorsok Háza. Meghirdettem a neten, hogy 0-99 éves 
korig várom azokat a nőket, akik tudnak, vagy
szeretnének tudni citerázni, és két év után 
jelentkezett öt óvónő. Aztán jöttek, kiestek, jöttek, 
összesen 18-an voltunk, de egyszerre mindig csak 
10-en. Aztán egy év múlva felléptünk a jánoshalmai 
napokon. Azóta több díjat, elismerést kaptunk. Ma 
már csak három citerás van, és két énekes köcsögös. 
Akkor is lett volna Pöndölösök Citerazenakar, 
ha másképp alakul az életed?
Nem tudom. A mostohaanyám nem engedett 
zenélni. Nem jól tanultam. Az iskolában volt egy 
iskolazenekar. Adtak harmonikát, trombitát, furu-
lyát, dobot, mindent, megtanították a gyerekeket 
zenélni. Nagyon szerettem volna harmonikázni, 
anyám azt mondta, ha kijavítom a jegyeimet, 
mehetek. Majdnem megbuktam. Ha akkor elenged, 
és azt mondja: mehetsz, de javítsd ki a jegyeidet is 
év végére, akkor most nem itt tartanék. Nagyon 
odavoltam a harmonikáért. 
Ha jól tudom, halláskárosult vagy... 
80 %-osan siket vagyok. 
Akkor hogy létezik, hogy így tudsz játszani? 
A hallás és a zenei hallás két különböző dolog. 
Meghallom a hangot, ahogy beszélnek, és a 
hangmagasságot is ugyanúgy. Halkabban hallom a 
citerát is, de hallom. Lyukas a dobhártyám, mind a 
kettő. Meg fogok süketülni. Ahogy öregszem egyre 
rosszabb lesz a hallásom. Drága lenne a műtét. Van 
hallókészülékem mindkét fülemben. 
Azzal, hogy ide eljöttél az alkotótáborba, kaptál 
valami pluszt? 
Igen, sok barátságot kötöttem, email címeket 
cseréltünk. Majd e-mailen küldöm a nótákat. 
(nevet) 

Kereskedő Emőke
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Idén először tudtunk két napközis tábort szervezni, 
egyet a gyerekeknek és egyet a fiataloknak. A 
gyerektábor 20 fős, az ifjúsági 24 fős volt, de rajtuk 
keresztül és a programokkal összességében több mint 
200 falubelit sikerült elérnünk. 10 önkéntes segítette 
a munkánkat. A munkatársi csapattal minden nap egy 
órával előbb összegyűltünk imádkozni. Már ez 
önmagában nagyon feltöltött bennünket. 
A gyerekhéten hasznos és szórakoztató programok 
széles palettájával készültünk. Volt sok sportolási 
lehetőség, csocsóbajnokság, pingpong, kosárlabda, és 
nagyon népszerű volt a röplabda és a foci is. Egy 
amerikai házaspár is segítette a munkánkat, akik 
nagyon kreatív versenyfeladatokat hoztak a 
gyerekeknek, ezen kívül angolt tanítottak napi 
szinten. Kézműves foglalkozás keretein belül 
szeretetbefőttet készítettünk, azaz minden gyereknek 
kis cédulákat írtunk, arról, hogy miért szeretjük őt, 
miért értékes ő. Sarlóspusztán megnéztük a lovakat, 
egyik nap pedig egy népzenei együttes volt a 
vendégünk. A gyerekek nagyon élvezték a 
foglalkozást. Mindenféle hangszerrel 
megismerkedtek, kipróbálhatták őket, sőt készítettek 
nádsípot is. A hét tematikája három bibliai történetre 
épült: a teremtéstörténetre, Noé bárkájára és Dániel 
történetére. Ezek kapcsán sok éneket tanultunk. A 
kötött programok mellett állandó használatban volt a 
trambulin, ahol nem csak ugráltak, nagyon jó 
beszélgetések is kialakultak. A gyerekhét népszerű 
záróeseménye a sportpályán felállított Biblia Park 
volt, amely a Rózsakerti Baptista Gyülekezet 
támogatásával valósult meg.  
 

Az ifjúsági tábor szin
fiatalok 8:30-ra járta
tudtunk reggelizni. Az
iskolában volt. Az 
csoportos játék, sport
Különlegességük, hog
korábban említett am
angol foglalkozáso
énekeltünk együtt, 
tanulmányozni az If
hatására megalakult e
ahol ezt a tanulmányt
napig folytatjuk. Ez
szeretnénk, hogy a f
világban, és ne csa
Istenről. A pénteki z
helyi művelődési ház
többnyire a szüleikkel 
az igehirdetés után vi
közös vacsora, majd n
Összességében nagy
tábor. Isten jó volt
lehetővé tette. Sokat f
adott arra, hogy közel
a falubeliekhez. 
 

Nyár, tábor, élmények 
Tatárszentgyörgyön

Tatárszentgyörgy 2020 óta a Felzárkózó települések program 
egyik pest megyei helyszíne. A Baptista Szeretetszolgálat és a 
településen évek óta missziózó Rózsakerti Baptista Gyülekezet-
tel közösen fáradoznak a helybeliekért. A Jelenlét Pont munka-
társai, önkéntesek bevonásával 2021-ben két nyári tábort is 
szervezett, amelyekről az alábbi élménybeszámoló született.
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ntén nagyon jól sikerült. A 
ak reggelente, így közösen 
z ebéd pedig a helyi általános 

étkezések között sok-sok 
t és bibliai foglalkozás volt. 
gy a számosat közülük a 

merikai házaspár tartott, az 
k mellett. Rengeteget 

és elkezdtük közösen 
fi Alfa tananyagát. Ennek 
egy ifjúsági klub, a Hope Ifi, 
t és a közösségépítést a mai 
 nagyszerű dolog, hiszen 

fiatalok ne kallódjanak el a 
ak a táborokban halljanak 
záró alkalmon, amelynek a 
z adott otthont, a fiatalok 

együtt jöttek. A dicsőítés és 
isszatértünk a táborba, ahol 

nagy röplabda mérkőzés volt. 
szerűen sikerült mindkét 
t hozzánk, hogy mindezt 
formált bennünket és alapot 
lebb kerüljünk egymáshoz és 

Nem jó dolog a sötétségben lenni kiszolgálta-
tottan. A tanítványok is átélik ezt a háborgó 
vizű Genezáreti tavon. Amikor nem tudjuk 
irányítani az eseményeket, és a dolgok bizony-
talanná válnak körülöttünk, elvesztjük a 
biztonságérzetünket. Ilyenkor felsóhajtunk: 
Istenem, most segíts rajtam! Azután átélhet-
jük, hogy Isten nem olyan gyorsan, vagy nem 
olyan módon segít, mint ahogy mi azt 
elképzeltük. Miért? Isten célja, hogy tanítson 
és neveljen bennünket. Sokszor egy krízishely-
zetben nyitottabbakká válunk, hogy megértsük 
Isten munkáját. Ha a tanítványok nem mennek 
akkor éjszaka a tóra, akkor nem látják meg 
Jézus természetfölötti hatalmát. A vízen járva 
megy hozzájuk. Azon a vízen, ami a tanítvá-
nyoknak problémát és félelmet jelent, Jézus 
járni képes. Az a távolság, amit még meg 
kellett volna tenniük a háborgó tavon, elfogy, 
mert Jézussal azonnal célba érnek. Miért nem 
tett még meg valamit Jézus az életünkben? 
Amikor az ő időszámítása szerint eljön a cse-
lekvés ideje, azonnal meglátjuk, hogy az a 
hatalmas probléma, ami eddig sokkolt ben-
nünket, le van győzve, és az a cél, amit már 
olyan régen szeretnénk elérni, egyszer csak 
valósággá válik. A váratlan krízishelyzetek
nagy lehetőséget adnak, hogy hit által 
meglássuk Isten hatalmát.

Durkó István

„Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, 
hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger 

túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, 
és még nem ment oda hozzájuk Jézus; a 

tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. 
Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy 

harmincfutamnyira, amikor meglátták, hogy 
Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. 

Megrémültek, de ő így szólt hozzájuk: Én 
vagyok, ne féljetek! Fel akarták venni a hajóra, 
de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová 

tartottak.” (Jn 6, 16-21)
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A Baptista Egyházi Szociális Mód-
szertani Központ idén ismét meg-
szervezi támogatott lakhatás kon-
ferenciáját az érdeklődő szakembe-
rek számára. A rendezvény 2021. 
november 24-25-én (szerda-csütör-
tök) lesz Parádon az Erzsébet Park 
Hotelben. Az érdekes szakmai előa-
dások mellett TL-caféval és kerek-
asztal-beszélgetéssel is készülünk. A 
szünetekben lehetőség lesz kö-tetlen 
beszélgetésekre, sétára, ki-
kapcsolódásra. További részletekről a 
modszertan@baptist.hu    címen lehet 
érdeklődni.

Ünnep és díjátadó alkalom

Baptista Házban Dolgozom képzés - néhány visszajelzés

Támogatott lakhatás konferencia

Itt

"Jó volt idegen embereket megismerni, látni, szakmán belül milyen 
nehézségekkel küzdenek. Ez egy jó csapat."

"A sok kellemes élmény közül azt emelném ki, amikor az előadás után 
spontán összegyűltünk a szabadtéri medence mellett és nagyon 
"jóízűen" elbeszélgettünk."

"Türelmes, empatikus elvárások a részvétellel kapcsolatban. A feladatok 
kapcsán nem erőltették, hogy beszélj akkor is, ha nem akarsz."

https://www.szocialismodszertan.hu/alapveto-fooldal/
https://www.szocialismodszertan.hu/aktualitasok/szocialis-elismeresek/

