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A Baktalórántházai Járáshoz tartozó Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei községek, Besenyőd és Rohod is részt vesz a „Felzárkózó 
települések” elnevezésű hosszú távú kormányprogramban. A 
projektben a Baptista Szeretetszolgálat a legnagyobb 
magyarországi segélyszervezetekkel közösen, mintegy 300 nehéz 
helyzetű település felzárkózásában nyújt segítséget.  
Augusztus 24-én Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház 
elnöke, Varga László Ottó főtitkár, Kiss Péter operatív igazgató, 
egyházi szociális vezetők és munkatársak kíséretében látogatott 
el Besenyődre és Rohodra. A vendégeket Hári Tibor, a Baptista 
Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója és Szanyi Gergely 
településfejlesztési és foglalkoztatási igazgató vezette körbe a 
Jelen-Lét Pontokon. Ezek gyakorlatilag szolgáltató házaknak 
felelnek meg, ahol a település lakói bizalommal fordulhatnak 
segítségért, tanácsokért ügyes-bajos dolgaik intézésében. 
Előadásokat, foglalkozásokat is tartanak, melyek célja a kedvező 
változások elindítása, a helyi közösségek megerősítése, a 
tájékoztatás, az információnyújtás. A Jelen-Lét Pontokon 
biztosítanak adósságkezelési, gyermeknevelési, jogi és 
pszichológiai tanácsadást, szerveznek barkács- és 
kiskertgondozási programot, főzőklubot, a gyermekeknek 
kézműves és egyéb fejlesztő, szórakoztató alkalmakat. 
A kislétszámú településeken élő, rászorult családok bizalmát 
nem volt könnyű megnyerniük a szakembereknek, akik azt is 
elárulták, hogy az adományozással kezdték a bizalom kiépítését, 
csak azután indult el a Baktalórántházai Járás területén a 
szervezett foglalkozások, gyermekprogramok, közösségi 
rendezvények szervezése. 
A programmal való ismerkedés Besenyődön kezdődött, ahol a 
kertben egy régi házból kialakított „mézeskalács házikó” mellett 
sétáltak el a vendégek. A szociális szakemberek elmondták, hogy 
a mozgást és az egészség megőrzését is fontosnak tartják, így a 
kertben kiépítettek egy „mezítlábas” szaladgálót, egy Exatlon 
pályát, valamint felállítottak egy „ping-pong” asztalt is. A 
gyerekek mindig jönnek, versenyeznek, ösztönzik egymást az 
egyre jobb eredmények elérésére. 

Kereskedő Emőke
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A pálya mellett húzódik a „retro” veteményeskert, hagymával, 
paprikával, fűszernövényekkel, mely nagy segítséget jelent a 
főzőklub számára.  
Szanyi Gergely településfejlesztési és foglalkoztatási igazgató 
elmondta: a főzőklubba ma már nem csak a rászorult családok tagjai 
járnak, hanem a református gyülekezet idősebb tagjai is, akik ezt 
nagyon jó lehetőségnek tartják ahhoz, hogy átadják a 
hagyományaikat, értékeiket. Ez azt is jelenti, hogy mára teljesen 
befogadták a baptistákat a közösségbe. Mivel nincs önálló 
művelődési ház a településen, a baptista közösségi programoknak is 
a helyi református közösségi ház ad otthont.  
A vendégek elhaladtak az éneklő, tapsoló gyerekek mellett egy kis 
üzemhelyiség felé, amit már a nagyobbaknak hoztak létre, hogy 
későbbiekben segítsék majd őket munkához jutni. Ezzel valósítják 
meg „A születéstől a foglalkoztatásig” elnevezésű programot: ez 
lenne a jelenlét egyik hosszútávú célja. Néhány vegyszermentesen 
termesztett növénykultúrát szeretnének megismertetni a 
gyerekekkel, hogy ha felnőnek, akkor maguk is értéket tudjanak 
teremteni.  
A találkozó Rohodon folytatódott, ahol az ott főző asszonyok igazi 
szabolcsi töltöttkáposztát tettek a vendégek elé. A gyerekekből álló 
zenekar rövid előadást rögtönzött.  
  

Papp János egyházelnök a látogatás során többször 
elmondta, hogy hittel, Isten segítségével és áldásával a 
lehetetlennek tűnő vállalások is teljesíthetőek.
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Újra Révfülöpön 
TL élményhétvége

Ismételten lehetőségünk adódott egy közös 
élményhétvégét eltölteni a csodálatos magyar tengernél, 
ezen belül is az északi parton található Révfülöp városában. 
Lakóink már izgatottan várták az indulás napját, 
érdeklődtek a programokról és lelkesen pakolták meg 
bőröndjeiket a nagy utazáshoz. 
El is jött a nagy nap, amikor kisbuszokba szállva elindultunk 
szállásunkra, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási 
Központba. Nem volt számunkra ismeretlen a terep, hiszen 
a már hagyománynak is tekinthető TL élményhétvége első 
alkalmának is ez a központ adott helyszínt.  
Most is az ország különböző pontjairól érkeztek a baptista 
egyház fenntartásában működő támogatott lakhatások, így 
hát ismerős arcok köszöntöttek minket Pécs, Debrecen és 
Kőbánya városából is. 
A három nap alatt ismét rengeteg élménnyel, érzéssel 
lettünk gazdagabbak. Az első nap összegyűltünk a 
szállásunk konferencia termében, hogy lássuk és halljuk, 
hogy miként is működnek a különböző támogatott 
lakhatások. Ezután kötetlen programként lesétáltunk a 
partra, majd vacsora után hajóra szálltunk, hogy a 
kihagyhatatlan hajótúrán részt vegyünk. Most azonban ez 
sokkal különlegesebb volt, ugyanis a naplementét is 
megcsodálhattuk a hajóról. Mindenképp egy örök emlék 
marad ez mindannyiunk számára. 
A második nap nagy fába vágta fejszéjét a Sorsfordító 
csapata, ugyanis a délelőtt folyamán meghódította a Fülöp 
– hegyi 22 méter magas Millenium kilátót, mely csúcsába 
egy izgalmas csigalépcső vitt fel bennünket.  

Sorsfordító Szolgáltató Központ
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Azonban a kilátóhoz vezető út sem volt izgalomtól mentes, 
a cirka 500-600 métert erős kaptatón kellett megtenni, 
amit minden lakónk profi módon teljesített is. Nekünk 
alföldieknek bizony ez nem mindennapi teljesítmény volt! 
Az elszántabbak még versenyeztek is a végén, hogy ki tud a 
kilátó tetejébe a leggyorsabban feljutni. Ezúton is nagyon 
büszkék vagyunk Bazsira, aki 26 másodperc alatt teljesítette 
ezt a nem mindennapi kihívást. Este pedig mindannyian 
betekintést nyerhettünk egy nyitott AA csoportba.  
Először lakóink adtak elő egy kulturális műsort, mely során 
verset mondtak, prózát olvastak fel (egyik lakónk 
kimondottan erre az alkalomra írta, a védőháló fontosságát 
fogalmazta meg), végül egy zongora előadással leptek meg 
minket, egy ismertebb Chopin darabot hallhattunk. A műsor 
után a Boldogkerti segítők vezénylésével egy izgalmas, 
mókás vetélkedőn vettünk részt, melyen a Sorscsapás 
csapatnevet választottuk magunknak. Úgy gondolom, hogy 
ismét egy tartalmas, élményekkel teli hétvégét tölthettünk 
együtt.  
Ezúton is köszöni a Sorsfordító Szolgáltató Központ 
valamennyi munkatársa, lakója ezt a felejthetetlen hétvégét, 
a módszertan munkásságát. Köszönjük Strausz Zsókának, 
Serafin Józsefnek, Lázich Melittának a szervezést, valamint 
Matuz Józsefnek, hogy a lelki gondozást biztosította 
számunkra.
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Szívünk sz

Testünk elsődleges s
szemlélődünk és enn
azonnal kialakítunk 
vagy valakiről. (Ebben
Mivel a látásunk cs
láthatót közvetíti 
dolgoknak tulajdonít
szemünk gyakorlotta
ideálist, a tökéletest,
a szubjektív rendszer
a csalóka rész-inform
másokat pedig túl 
profizmusunknak…) 
Ez a felületes vizsg
mélyebb megismerés
érdemtelen személyn
részigazságot tükröző
Az emberi kapcsol
rétegei, melyet a sz
leginkább a szív érz
látott és a szívvel ér
összhangban. Ezt a d
szerető szív érzék
szeretetnek is, melye
néha a logikánk se
folyamatot támogatja
hogy végre ne csak a s
Érvel a szeretet is, de
fogadja el. Amikor dö
és a szív szava között
kérnünk, mintha eg
előtti döntésben kér
életet adó Isten, ak
belső bizonyossággal 

RévésAz idén második alkalommal szervezett a Baptista 
Egyházi Szociális Módszertani Központ 65 éven 
felüliek számára alkotótábort Seregélyesen, az 
Elzamajorban, a Pelikán – ház Erdei Iskolában. A 
cél nem változott: a szervezők szerint nem csak a 
fiataloknak, az idősebb korosztály tagjainak is 
szükségük van együttlétre, olyan élményekre, 
amelyeket egy nyári, bentlakásos táborozás jelent.

Jól sikerült az alkotótábor 
időseknek
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zeptemberre!

zenzora a szemünk.    Ezzel 
ek segítségével gyorsan, és 
egy véleményt valamiről, 

n ultra-profik vagyunk!)  
supán a felszínt, a fizikai 
felénk, sokszor felületes 
tunk nagy jelentőséget. A 
an kutatja a másikban az 
, s azonnal jelzi, ha valami 
remhez nem igazodik. Ezzel 
mációval némelyeket alul, 
értékelünk. (máris oda a 

gálódás néha megfoszt a 
stől, vagy éppen az arra 
nek adunk hitelt, csupán a 
ő látásunkra hagyatkozva. 
latainknak vannak olyan 
emünk nem    érzékel. Ezt 
zékeli, s néha a szemmel 
rzékelt dolgaink nincsenek 
dilemmát segít eldönteni a 
kelése. Vannak érvei a 
eket a szem nem ismer, s 
em tudja követni. Ezt a 
a meg sokszor Isten Lelke, 
szemünkkel lássunk. 
e érveit az ész nem mindig 
öntést kell hoznunk az ész 
t, akkor érdemes segítséget
gy nyereményjáték fődíja 
rnénk külső segítséget. Az 
i formálta a szívünket is, 
erősíti meg a döntésünket.  

Ha a szív szava egyben a szeretet szava is, 
akkor készüljünk fel arra, hogy nem 
mindenki fogja érteni a döntésünket. De! 
Nem vádolható ostobasággal az, aki 
másoknak biztonságot nyújtó szeretetet ad. 
Néha úgy, hogy a szemmel nem 
érzékelhetőt “látja” a másikban. Ehhez ma 
bátorság kell.  
Mi lenne, ha bárkit, akit látok magam körül, 
a szívemmel is érzékelnék? Mi lenne, ha 
elég bátor lennék ahhoz, hogy szeressem 
azt is, akin senkinek a szeme nem akadna 
meg?  
Nyitogasd, gyakorold a szíveddel is érzé-
kelni a másikat. Izgalmas felfedezést kívá-
nok neked, és merj érzékelni a szíveddel is!  
  
  

  

  

sz Lajos

“ Mert nem az a fontos, amit lát az 
ember. Az ember azt nézi, ami a szeme 

előtt van,de az Úr azt nézi, ami a szívben 
van.” 1.Sámuel 16:7
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Szeptember elején tartotta a Baptista Egyházi Szociális Módszertani 
Központ,    „Nappalik éjszakája” címmel, új könyvének bemutatóját az 
egyház székházának kertjében. A szerzők és az érdeklődők szép számban 
vettek részt a kellemes esti összejövetelen. Az "Élet a nappaliban” című 
tanulmánykötet nyár elején jelent meg, és betekintést ad a nappali 
szociális alapszolgáltatások működésébe.    
A könyv 2700 Ft-os áron megvásárolható a baptista könyvesboltban. (1068 
Budapest, Benczúr utca 31.) 

Élet a nappaliban


