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Bartal Anna Mária szociálpolitikus, szociológus hosszabb 
párizsi tartózkodás után ismét Magyarországon dolgozik: 
sukorói házának teraszán, a megindító tájban 
gyönyörködtünk beszélgetésünk előtt.       
– Egy, a COVID-19 járvány gazdasági és társadalmi 
hatásairól szóló tanulmányban dolgozott a közelmúltban. 
Mit vizsgáltak?      
 – A közösség rugalmas ellenálló képességét, azt, hogy egy 
adott társadalom egy katasztrófa, vagy egy válság 
hatásaira mennyire tud erőforrásait megőrizve 
alkalmazkodóan reagálni. A válságok, katasztrófák egyik 
legsúlyosabb következménye a közösségi – családi, rokoni, 
baráti – kapcsolatok zavara, vagy még inkább, az 
elvesztése. Amikor tehát megjelenik a fenyegetettség, a 
bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, a stressz és a trauma, 
nagyon fontos kérdés, hogy milyen segítő kapcsolatokkal 
rendelkeznek az emberek. Kikre és miben számíthatnak 
egy ilyen helyzetben. Ebből kiindulva azt vizsgáltuk, hogy 
közösségi szinten mennyire tudott a magyar társadalom 
rugalmasan reagálni a COVID-19 járványra és hová jutott 
2021. decemberében, a vizsgálat idején.   
– Milyen formái voltak a segítségnyújtásnak?    
– Amikor bekövetkezik egy katasztrófa vagy vészhelyzet, 
az emberek általában segítséget nyújtanak egymásnak. 
COVID-19-járvány sajátossága éppen az volt, hogy a 
járvány alatt elrendelt különböző védelmi intézkedések, 
lezárások erőteljesen korlátozták a személyes 
kapcsolatokat. Az emberek legtöbbször felhívták egymást 
telefonon és beszélgettek, érzelmi támogatást nyújtottak 
egymásnak, de adhattak vagy kaphattak segítséget a 
házkörüli vagy házimunkában, például bevásárlással, 
gyógyszerkiváltással, gyermekvigyázással, illetve 
anyagilag is támogathatták egymást. Felmérésünkben egy 
nagyon egyszerű kérdést tettünk fel: kapott-e, nyújtott-e a 
járvány ideje alatt segítséget? A kérdésre született sok-sok 
válasz alapján nem csak egyéni segítségnyújtási 
„történetek” váltak regisztrálhatókká, hanem az egész 
magyar társadalomé, hiszen a vizsgálat a magyar népesség 
1000 fős nemre, korra, életkorra és lakóhelyre 
reprezentatív mintáján valósult meg.  

Elfáradt a társadalom, egyre fogy az ereje! I

Vucseta Márta Serpa ne
kutyájával
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https://forms.gle/LjG3pKuWwSDyiVuz6
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– Nézzük az adatokat!    
– A járvány előtti számok azt a meglepő eredményt 
mutatták, hogy a magyar társadalom csak 53 százalékának 
voltak valamiféle segítő kapcsolatai családtaggal, baráttal, 
szomszéddal, míg 47 százalékának nem voltak semmiféle 
ilyen jellegű segítői. A vizsgálat során azt is 
megállapíthattuk, hogy a pandémia okozta kihívásokra a 
magyar társadalom rugalmasan, a segítőkapcsolatok 
aktivizálásával reagált, hiszen 56 százalékra nőtt a segítő 
kapcsolatokkal rendelkezők aránya. Ez a három százalékos 
növekedés első látásra kevésnek tűnik, de ez körülbelül 
240.000 embert jelent, akit aktivizált a járvány. Ugyanakkor 
azt láttuk az eredmények alapján, hogy ezek a 
segítőkapcsolatok és az azokban rejlő erőforrások 2021 
decemberére kifáradtak, hiszen a segítő kapcsolatokkal 
rendelkezők aránya – a járvány előttinél is jóval alacsonyabb 
szintre – 49 százalékra esett vissza. A csökkenés ebben az 
esetben már közel félmillió embert jelentett. Figyelemre 
méltó adat az is, hogy a magyar társadalom 51 százaléka 
mondta, hogy nincsenek semmiféle támogató kapcsolatai, és 
ezek több mint egyharmada állította azt, hogy „csak 
magunkra számíthatunk", míg 15 százalékukat a teljes 
kapcsolatvesztettség, a kiilleszkedés jellemezte.  
 – Mi lehet az arány növekedésének az oka?   
– Elfáradt a magyar társadalom, elvesztek az erőforrásai, 
amelyekkel másokat is támogatni tudott. Ezzel kapcsolatban 
pedig le kell számolnunk azzal az illúzióval is, hogy a 
községekben, falvakban összetartó közösségek élnek: sajnos 
ez már nem teljesen igaz. A községekben élők anyagi 
helyzetük, erőforrásaik, kapcsolataik hiánya miatt nagyon 
nehéz helyzetbe kerültek a járvány ideje alatt. Minél kisebb 
népességű egy település, annál nehezebb az ott élők 
helyzete. Még az úgynevezett szomszédsági kapcsolatoknak 
sem voltak igazán kimutathatóak a falvakban, sokkal inkább 
a városi lakótelepeken élőkre volt jellemző a szomszédsági 
összefogás. Korábban sokszor leírták, hogy vidéken a 
szomszédsági kapcsolatok pótolták a hiányzó kulturális, 
szociális szolgáltatásokat, amelyek kivonultak a 
kistelepülésekről, de ennek már csak nyomait lehet ma már 
látni.  
   

nterjú Dr. Bartal Anna Mária szociológussal

evű 



De nem kedvező a helyzet a megyeszékhelyeken sem, 
amelyek nagyon heterogén összetételű városok, 
nagyon sokféle emberek lakják, és ez hozzájárulhat 
ahhoz, hogy felborultak a szomszédsági 
kapcsolattartás régi formái, mert például a 
beköltözések miatt megváltoztak a szomszédok. 
Fellazultak a régi struktúrák, márpedig egy 
bizonytalan, stresszes, kiszámíthatatlan helyzetben 
nagyon fontos, hogy számíthatunk-e valakire a 
családi, rokoni, szomszédsági körökből. Sajnos az 
érzelmi kapcsolattartásnak is vannak határai, abba is 
belefáradnak az emberek és elvesznek az erre 
fordítható energiák.   
– Mely korosztályt érintett ez leginkább?    
– A 18-29 és az 50-59 évesek körében tapasztaltuk 
leginkább ezeket a riasztó jeleket. Előbbiek a baráti 
kapcsolatok elvesztéséről számoltak be, utóbbiak 
szociokulturálisan vannak rossz helyzetben, sok 
közöttük az elváltak aránya, sokan maradtak 
egyedül, szinte elvesztették az informális 
kapcsolataikat a helyi közösségekkel és így a 
társadalommal is.   
– Mit lehet tenni a pozitív változás érdekében? 
Hiszen nyakunkon egy elhúzódó háború okozta, 
hosszúnak ígérkező gazdasági válság…   
– Már tanulmányunk elkészülésekor is tettünk 
javaslatokat arra, hogy a járvány után meg kellene
erősíteni a szomszédsági, de még a családi 
kapcsolatokat is. Ehhez célzott programokra, 
mentálhigiénés hálózatok kiépítésére, a helyi 
közösségek támogatására lenne szükség. Itt vagyunk 
egy válság küszöbén, és ez nem olyan helyzetben éri 
a magyar társadalmat, amiről azt mondhatnánk, 
hogy erősen, felkészülten tud szembe nézni egy 
újabb kihívással. Ha mentálisan, ha közösségi 
kapcsolataiban nincs jó állapotban a társadalom, 
akkor a gazdasági válság végére biztosan még 
rosszabb állapotba kerülhet.    
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be ajánljuk a Pünkösdi Teológiai Főiskola ősszel induló Vezetéstudomány 
Gyakorlata és Keresztény Értékrendű Vezető szakirányú továbbképzését. 

  
esetén a részvétel költségtérítésének összegét a Szociális Módszertani Központ 

2/3 részben fedezi, támogatja  
 5 résztvevő erejéig, az alábbi feltételekkel:  

A megpályázható ösztöndíj maximális mértéke 160 000 Ft/ félév.  
ját erőt a jelentkező hallgató a Magyarországi Baptista Egyház (MBE) számára 
zamosan a Főiskola képzésére történő jelentkezésével. Amennyiben a jelentkező 
ösztöndíj támogatás megítélésre kerül, az MBE a leendő hallgatóval tanulmányi 

köt. a teljes féléves összeget pedig egyben fizeti be a Főiskola számlájára,  
ben a teljes támogatás összegének feltétele a legalább jó minősítésű első féléves 
mény. Alacsonyabb minősítés esetén a féléves támogatás felét, 80 000 Ft-ot tesz 
á a képzés költségeihez a módszertan, tehát az önerő lesz 160 000 Ft.  
s ösztöndíjban, a féléves költségtérítést kiváltó támogatásban nem részesülhet. 

    
ámogatás iránti kérelmet a modszertan@baptist.hu címre kell benyújtani 
ztus 10 éjfélig.  A képzésre a jelentkezési határidő:  augusztus 21.  

Támogatásban részesülhetnek:  
lis területen a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó 
zetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerint vezetőképzésre 

kötelezettek  
gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet 
munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel 

rendelkező személyek  
aptista szociális segítő szervezetek körében, érdekében vezető tevékenységet 

végeznek szakmai, gazdasági területen  

si kérelemhez kérjük, csatolja a szakmai önéletrajzát és motivációs levelét.  

További információ: 
https://ptf.hu/kepzes/vezetestudomany/  

https://ptf.hu/kepzes/kereszteny-ertekrendu-vezeto/  

lyázati felhívás, ösztöndíjak elnyerésére
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Tegyünk a világért!

Az önkéntesek foglalkoztatása gyakran fejtörést 
okoz a szociális szolgáltatóknak. Ilyenkor a 
leggyakrabban felmerülő kérdések a következők: 
vajon az önkéntesek alkalmasak arra a feladatra, 
melyre jelentkeztek? Ki tanítja be őket? Kié a 
felelősség, ha az önkéntes hibát követ el? 
Sorolhatnám… 
A Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ 
egy évvel ezelőtt indított el egy önkéntes 
programot, melynek fő célja, hogy megtalálja az 
összekötő hidat az önkéntesek és a baptista 
szociális szolgáltatók között. Az önkéntesek 
toborzása, kiválasztása, betanítása, 
foglalkoztatása valóban időt vesz igénybe, és csak 
akkor működik megfelelően, ha ennek a 
feladatnak megvan a felelőse. Kis időráfordítással 
nem csupán lelkes, képzett önkénteseket kapunk, 
de plusz segítő kezeket is, melyek növelhetik a 
szolgáltatásunk a színvonalát. 
Éppen ezért a Baptista Egyházi Szociális 
Módszertani Központ időszakonként csapatépítő 
tréninget szervez önkénteseinek, hogy egy 
kellemes családias környezetben találkozzanak, 
tanuljanak, és osszák meg tapasztalataikat. A 
legutóbbi tréningen a pszichológiai 
elsősegélynyújtást sajátíthatták el az önkéntesek, 
illetve mindazok, akik érdeklődnek az 
önkéntesség iránt. Az vendégelőadó Nebella 
Mária Tünde családsegítő, mediátor volt, aki 
2020-ban elnyerte az Újpesti Szociális Munkáért 
Díjat. Tünde elmondta, hogy a pszichológiai 
elsősegélynyújtás tulajdonképpen gondoskodás és 
támogatás, az igények és az aggodalmak 
felmérése, az emberek megvigasztalása és 
segítsége abban, hogy megnyugodjanak. 

Az alkalomra Budapest
Gyülekezet kistermében
önkéntesek tabuk nélkü
hogyan lehet lelki gyors
átélt embereknek. Mit t
önkéntes egy krízishe
hatásköre, mikor kell szak
A tréning végén az önk
szippantotta be őket az ö
közösség, és mindannak
„világért”, a saját világuk
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Mennyei Atyánk gazdája ennek a világnak, és 
minden emberi életnek: a szépnek és csúfnak 
is egyaránt. A kettő között sokszor csak a 
csomagolásban van különbség. Van, aki korán 
reggel ott áll a piacon megszólításra várva, 
mert van felelősségérzete, a másik lehet, hogy 
délután ébred az átmulatott éjszaka után és 
rohan, hátha valaki ad neki egy órányi 
lehetőséget, mert az is több a semminél. 
Mindkettő kiszolgáltatott, akár így, akár úgy 
áll hozzá az élethez, a Gazda jóságától 
függenek. A Gazda pedig kitartó, hívja azokat, 
akiket megtalál, akár hajnalban, akár 
naplemente előtt. Adni akar: munkát, 
szeretetet, reményt, életet, örökéletet… 
Akik hajnalban kezdték, sokat fáradoztak, akik 
késő délután, azok keveset. Tudták azt, hogy 
mennyit kaphatnak. 
De az eddig kiszámítható történet fordulatot 
vesz: a keveset dolgozók ugyanannyit kapnak, 
mint a sokat fáradozók. Ez kiverte a 
biztosítékot: a sokat fáradozók zúgolódnak a 
Gazda jósága ellen. Logikailag igazuk van: 
Isten szeretete igazságtalannak tűnik azok 
szemében, akik nem ismerik igazán Őt! Ez a
szeretet a mennyből fakad, ott mások a 
törvényszerűségek. Akik korán kezdtek, 
azokat nem csapták be, és megkapták, amit 
ígértek nekik, akik későn kezdtek, azok pedig 
annyit kaptak, amennyire álmukban sem 
várhattak! 
Isten ugyanazt készítette a „korán ébredőknek 
és a későn ébredőknek is!” 

"Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked" 
 Máté evangéliuma 20, 1-16 

Serafin József

ten a Nap Utcai Baptista 
n került sor, ahol az 

ül beszélgettek arról, hogy 
ssegélyt nyújtani a traumát 
tehet, és mit nem tehet az 
lyzetben, meddig tart a 
kemberhez fordulni. 

kéntesek elmondták, miként 
önkéntes munka szépsége, a 
k a varázsa, amit tesznek a 
ért. 

Kereskedő Emőke

Dani Zsolt

Korán és későn ébredők
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Lázich Melitta

Szeptember 30-ig várjuk a jelöléseket a 
 Beharka Pál plakettekre és oklevekre.

Díjazzuk a kiváló teljesítményt!

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

