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A Baptista Diakóniai Központ, mint a Szeretetotthon az 
Elesettekért (Gadány, Nemeskisfalud) fenntartója és a 
Rehab Force Nonprofit Kft., mint szociális szolgáltató,
2021. november 3-án együttműködési megállapodást 
kötött egymással, annak érdekében, hogy a két 
intézményben fejlesztő foglalkoztatásra kerüljön sor. A 
megállapodás alapján megvalósult az intézményi 
foglalkoztatás engedélyezése, és 2022. januárjától hat fő 
foglalkoztatása. 
  
Az intézmény lakói közül három fiatal, akik takarításban, 
parkgondozásban, intézményi feladatok ellátásában 
vesznek részt, július 20-án Budapestre kirándultak és 
meglátogatták a Kérő utcai pékséget, az Őrmezői 
parkgondozást, tapasztalatcserére jöttek megnézni, hogy 
itt milyen munkát látnak el a fogyatékos személyek, 
egészségkárosodott munkavállalók. 
  
A péküzemben nagyon rácsodálkoztak a termelésre, a 
gépek működésére, a pékek munkájára. Rendkívüli élmény 
volt számukra látni, hogyan készül a kovászos kenyér, 
hogy formázzák a    péksüteményeket, a perecet, a fonott 
kalácsot, milyen egy dagasztó gép és mekkora a kemence, 
miként működik a sokkoló hűtő és mennyi minden elfér 
egy hatalmas hűtőkamrában. 
   
Nagyon megtetszett nekik ez a munka, mindegyikőjük el 
tudná képzelni, hogy itt dolgozzon és segédkezzen a 
pékeknek, teljes önbizalommal és magabiztosan vállalnák 
a segéd-pék feladatokat. 
  
Felkerestük Őrmezőn a Költők Parkját, ahol parkgon-
dozást, takarítást látnak el fejlesztő foglalkoztatottak, 
végig beszéltük a munkafolyamatot, amit természetesen 
ők is meg tudnak csinálni, és itt is eldolgoznának!   „Ez a 
munka már olyan, mint amit otthon is csinálunk, de a pék 
munkát is megtanulnánk!” Jól elbeszélgettek hajléktalan 
munkavállalóinkkal, tetszett nekik a betonra festett 
játéktábla, „Jó lenne ilyen otthon is….” 

Nemeskisfaludi fiatalok a
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Nagyon megtetsz
munka, minde
tudná képzeln
dolgozzon és s
pékeknek."

https://forms.gle/LjG3pKuWwSDyiVuz6
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Megnéztük a környék játszótereit, a SPAR Áruház 
áru  kínálatát, választottunk a fagyi pultból, megcsodáltuk 
az elektromos biciklit, amit „csak úgy itt hagytak”, 
megbeszéltük, hogy mivel működik egy zöld rendszámos 
autó, mert ilyet Nemeskisfaludon még nem láttak. 
Udvariasan, érdeklődően, mindent megfigyelve, mindenre 
rácsodálkozva, hatalmas élmény volt számukra ez a 
szakmai tanulmányút. 

Köszönöm az intézménynek, hogy ilyen eredményeket 
értek el a fiatalok fejlesztésében, felkészítésében, segít-
séggel bárhol meg tudnák állni a helyüket! 
Akár egy támogatott lakhatásban is Budapesten. 
  

 Bake My Day Pékségben

Kovács Ibolya
szakmai vezető

Rehab Force Nonprofit Kft.

zett nekik ez a 
egyikőjük el 
i, hogy itt 

segédkezzen a 

„Ez a munka már olyan, mint 
amit otthon is csinálunk, de a 
pék munkát is megtanulnánk!”



Új baptista menekültszálló nyílt Budapesten 
   
A baptista szociális ellátás intézményi családjához tartozó 
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ új menekült 
szállót nyit Kőbányán. Kutiné Ádám Szilvia telephelyvezetőt 
látogattam meg, hogy erről kérdezzem. 
- Ez a nevünk: Baptista Szociális Szolgáltató Centrum, mert sok 
mindent csinálunk egy helyen. Úttörő dolog volt, mikor 
annakidején ez megvalósult – kezdte Szilvia. - A 
közfoglalkoztatási programmal indultunk, annak keretében 
népkonyhával kezdtük, melegételt osztottunk a rászoruló 
embereknek. Aztán kinőttük magunkat, megálmodtunk egy 
támogatott lakhatást, ahol gyógyult szenvedélybetegek 
életvitelszerűen laknak, dolgoznak. Megkérdeztük az idejáró 
rászoruló embereket, hogy mire van szükségük, mivel tudnánk 
még segíteni őket. Ők felvetették a fürdés, mosás lehetőségét. 
Javasolták a fodrász igénybevételét, hiszen ők nem jutnak el 
fodrászhoz. Próbáljuk mindenkinek az útját egyengetni, 
támogatjuk őket élelmiszer és ruha adományokból. Az 
élelmiszerbankkal nagyon jól együttműködünk.  
- Most a támogatott laktásban élők, és a megnyílt menekült- 
szállón lakók élnek életvitelszerűen ezen a három hektáros 
területen?  
- Igen. Minden épületnek meg van a maga funkciója. Augusztus 
1-től szeretnénk a mosodát nappali melegedővé átminősíteni, 
így tudunk még többet segíteni az embereknek. Itt rászorult 
segít rászorulón, a közfoglalkoztatási program keretében. Van 
egy fafeldolgozó üzemünk is, ahol szintén közfoglalkoztatottak 
dolgoznak. Feldarabolják a fát a fiúk, és úgy szállítják ki a 
rászorult családokhoz, az önkormányzat döntése alapján.   
- Június elsejétől nyitották meg a harminc fős menekülti részt?  - 
kérdezem, miközben sétálunk az új menekült szálló felé. A 
kertben gyerekek játszanak, egy mosolygós asszony krumplit 
hámoz. 
- Igen, huszonnégy főt helyeztünk el ezekben az épületekben, 
kisgyermekes családok - folytatja Szilvia lelkesen. 
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A munkám egy áldás
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Kereskedő Emőke

- Hagytunk üres orvosi szobát is, ha valaki beteg lenne, és el 
kellene különíteni. Ma volt itt a gyermekorvos, a védőnő, 
regisztrálták a gyerekeket, ha bármi problémájuk van, el tudják 
őket látni, a kötelező oltásokat fel tudják venni. A törvény úgy 
szól, ha három hónapnál többet tartózkodik itt a külföldi 
állampolgár, jelezni kell, és a védőoltásokat be kell adatni. A héten 
szeretném az iskolaigazgatókkal, és az óvodavezetőkkel felvenni a 
kapcsolatot, hogy a gyerekeket el tudjuk helyezni óvodában, 
iskolában. Őket is adományokból segítjük, amire szükségük van 
megvásároljuk a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
segítségével. Meleg ételt kapnak, amit a Szivárvány Idősek 
Otthonában főzetünk, onnan szállítják ki az ebédet minden nap. 
Az apukák már dolgoznak, de az anyukák közül is néhányan már 
elhelyezkedtek. Próbáltam motiválni őket, ha már itt vannak, 
kezdjenek az életükkel valamit. Nagyon együttműködőek, jó kis 
csapat jött itt össze, meg kell találni velük a közös hangot. Nagyon 
jól be tudtak illeszkedni, igyekeznek, hálásak, vigyáznak az 
értékekre. Az én munkám egy áldás! 
- Van a táborban hitéleti tevékenység? 
- Igen, van egy baptista Korall gyülekezet a szomszédban, ők 
segítenek nekünk ebben.
Az egyik asszonyhoz fordulok, kérdezem, hogy vannak-e terveik. 
Mosolyogva válaszol: 
- Szeretnénk hazamenni, ha vége a háborúnak. Ott hagytuk a 
házunkat,    idős szüleinket. Itt nagyon jó, de a legjobb otthon 
lenne. 
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"Isten patakja tele van vízzel" 
(65. Zsoltár)

Lassan szerintem mindannyian ráébredünk, hogy a 
jóléti társadalom lufija már egyre ráncosodik a 
kezünkben és valami új, sokkal ridegebb világrend 
van kibontakozóban. A szomszédban dúló szörnyű 
háború már nem csupán lehetőség a 
segítségnyújtásra, de több részletben már be is 
nyújtja vaskos számláját Európában, hazánkban is, 
sőt házhoz jön mindannyiunkhoz. 
A változás, a jövőnk, életünk eddig egyensúlyban 
lévő egyenletében megjelenő ismeretlenek, még a 
legnyugodtabbak idegzetét is felborzolják. Mi vár 
ránk? 
Megzavarták a nyugalmunkat, gondosan 
berendezett és óvott békességünket olyan 
gondolatok, mint: infláció, energiaáremelkedés (a 
németeknél is takarékossági intézkedéseket 
vezetnek be, 700-800 forintos üzemanyag (vagy 
éppen ezek hiánya), gender, pedagógushiány, 
válság, átrendeződés, aszály, „kiégett a kukorica”, 
stb. Barátainkkal beszélgetve még sötétebbé 
válhat a kép, hiszen jól értesülten újabb, eddig 
még nem ismert félelmetes tényekről informáljuk 
egymást. Mibe kapaszkodhatnánk? Hol van egy 
biztos pont? Hogyan nyerhetnénk vissza az 
egyensúlyunkat magunkért és a ránkbízottakért? 
Egy hasonló, meredeken depresszióba hajló 
gondolatspirál közepén ugrott be egy gondolat a 
Zsoltárok könyvéből: „Isten patakja tele van 
vízzel!”(65. Zsoltár. – Dávid király verse). Először 
olyannak tűnt nekem ez a mondat, mint ahogy mi 
vigasztaljuk egymást a bajban – jószívvel de mégis 
erőtlenül - frázisokkal: „Meglátod, hogy majd 
minden rendbe jön!” vagy „Ne feledd, a felhők 
fölött mindig süt a nap!”  

Mivel úgy ismertem me
levegőbe beszél, ezért to
Dáviddal történt néhány
meg akarta ölni, volt, h
akarta eltávolítani az ú
bujdosnia, megjárta a „
völgyét is, tehát komolya
Azért írhatta, hogy „Isten
mert személyesen ismert
volt Vele, elsősorban 
szerette az Istent, aki m
gondoskodott róla. Tiszt
Isten, aki őt megváltot
hatalmasabb, hiszen Ő
Istennek van tele a pa
számára biztonságot jele
Egy egyre sötétedő szob
hogy megnyíljon szá
Valóságra, a patakra, ami
Hogyan lehetséges ez?
nyugalom bennünk ilye
tendenciák között? 
A titok szerintem a Kapc
ma és örökké ugyanaz” (
nézünk, hiszen tőlün
megoldást senki sem! Jé
ha elfáradtál, „kiszáradt
közel hozzám mind, ak
terheket cipeltek! Én m
adok nektek.” (Máté ev
másoknak is forrás lehe
jöjjön hozzám, és igyon!
az Írás mondta, annak 
ömlenek!” Ezt pedig a 
benne hívők fognak kapn
Úgy látom, hogy három 
helyzetben. Elkeseredü
megkeserítünk), elmene
ként kizárjuk a valóságo
szobából a 65. zsoltár 
Valóságot, hogy „Isten pa

Győri Máté
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eg a Szerzőt, aki nem a 
vább gondoltam a dolgot. 
 ijesztő dolog, Saul király 

hogy a saját fia, Absolon 
útból, barlangban kellett 
„halál árnyékának” sötét 
an lehet venni amit ír!  
n patakja tele van vízzel”, 
te az Istent! Kapcsolatban 

nem szolgálta, hanem 
megbocsátotta a bűneit és 
tában volt azzal, hogy az 
tta és szereti mindennél 

Ő a Teremtő. Ennek az 
atakja, ez az ami Dávid 
nt. 
ában élünk! Nagyon kell, 
munkra egy ablak a 
i tele van vízzel!  
? Hogy lehet békesség, 
n körülmények, hírek és 

csolat. Azzal „aki tegnap, 
(Zsid 12). Egymásra hiába 
k se várhat gyökeres 

ézus Krisztus viszont hív, 
tál”, „elfogytál”: „Jöjjetek 
ik elfáradtatok és nehéz 

megnyugvást és pihenést 
v. 11:28) Sőt, hív, hogy 
ess: „„Ha valaki szomjas, 
! Aki hisz bennem, ahogy 
belsejéből élő víz folyói 
Lélekről mondta, akit a 

ni.” 
választásunk van a jelen

ünk (és másokat is 
ekülünk (struccpolitikus-
ot) vagy kinézünk a sötét 

ablakán és meglátjuk a 
atakja tele van vízzel!”  

Besztercsényi Tibor, a Baptista Egyházi 
Módszertani Központ önkéntese,

  szociális lelki gondozó

Az önkéntes munka számomra egy olyan lelki 
feltöltődést jelentő tevékenység, amelyben 
ötvöződik a segítségnyújtás és az önzetlen 
adakozás öröme a hányattatott sorsú emberek 
felé. 
Az önkéntes tevékenység sok esetben óriási 
szervezést, összefogást, logisztikát magába 
foglaló hosszú láncolat, amelyben mindenki 
megtalálhatja a neki megfelelő tevékenységet. 
Épp az összetettsége miatt egyénre lebontva is 
felelősséggel járó munka, amit csak szeretettel 
és alázattal lehet végezni. 
Fontos tisztában lennünk kivel, kikkel 
találkozunk az éppen aktuális munkánk során. 
Ehhez megfelelő tudással, információval kell 
rendelkeznünk. Ebből is látszik, hogy a jó 
szándék mellé nagyon fontos a megfelelő 
képzés és szakmai háttér.  
Ahogy a Bibliában is olvashatjuk: „Minden 
tekintetben megmutattam nektek, hogy 
milyen kemény munkával kell az erőtlenekről 
gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus 
szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság 
adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20. 
rész 35. vers)  

Nagyobb boldogság 
adni, mint kapni!
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Programajánló

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

