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Hogyan lesz áramszünetből kiállítás?
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Az MBE Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Kiskunhalasi 
telephelyén működő fogyatékos személyek nappali ellátásba járó 
fiatalok alkotásaiból egy kiállítás készült, melyet 2022. október 
3.-án nyitottak meg a helyi Vasutas Művelődési Házban. A 
megnyitón fiatal gondozottak, családtagjaik, munkatársak, és sok 
más érdeklődő volt jelen. Az alkotók egy műsorral is készültek, 
mellyel igazán meghatották a jelenlévők szívét! De arról, hogy 
hogy is jött létre ez a kiállítás, a nappali ellátás vezetője: Dudás 
Erika, és a program fő szervezője: Dudás Cserged Anita 
számolnak be:  
- A nyár elején kaptunk egy értesítőt a helyi áramszolgáltatótól, 
melyben tájékoztatott bennünket, hogy áramfejlesztés miatt egy-
két napon keresztül 8 és 16 óra között áramszünet várható. Aztán 
jött még egy levél újabb napokat megjelölve. Aztán még egy és 
még egy….  
Összeraktuk az időpontokat: három hétig nem lesz áram az 
intézményünkben! Különböző fogyatékossággal élő felnőttek 
napközi otthonáról van szó. Takarítás, mosás, mosogatás. Nem 
problémákat látunk, hanem megoldandó feladatokat! És 
találtunk is mindenre megoldást. Az átemelő szivattyú, mely a 
mosdóhasználatot teszi lehetővé, áramellátása is megoldódott, 
kaptunk egy aggregátort. (Bevallom, egy picit meginogtam, 
mikor ezen a feladaton dolgoztunk.) Az aggregátort ritkán 
kapcsoltuk be, nem csak a fogyasztása miatt, hanem a hangja 
miatt is. (Én is menekültem a közeléből, képzeljétek el az 
autistáinkat!) Egy nap vizünk sem volt. Az is kiderült, hogy a 
riasztónk akkumulátora csak négy órát bír, a másik 4 órát 
szirénát hallgatva töltöttük mi is és a szomszédok is három 
napon keresztül, mire ezt is megoldottuk. 
Szóval megfogalmazódott bennünk, hogy aki csak tud, amikor 
csak tud, hagyja el az intézményt! Gyakran szervezünk „kapun 
kívüli” programokat, de három héten keresztül nem 
sétálgathatunk a városban és nem ücsöröghetünk a 
cukrászdában. Így felkerestük az összes kirándulóhelyet a 
városban és a környéken. Vittük a szülőket is (igazából ők vittek 
minket). Gyönyörű környezetben adta magát a helyzet, hogy 
örökítsük meg ezeket a napokat, nem csak fényképeken, hanem 
rajzokon és festményeken is. 
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Néhány helyszín, ahol jártunk, és amik megihlették a 
fiatalokat: a kiskunhalasi Csetényi parkban, Sóstónál, 
Kunfehértón a tóparton, vadkerti tónál Soltvadkerten.  
A helyi Vasutas Művelődési Ház vezetője megkérdezett minket, 
hogy lenne-e kedvünk egy kiállítást szervezni. Természetesen 
igent mondtunk a felkérésre! A témán nem kellett sokat 
gondolkodni a természetet választottuk. (Ha már úgy is járjuk a 
vidéket áramszünet alatt.) 
Különböző technikával dolgoztunk pl.: filctollakkal, 
temperával, olaj- és pasztellkrétával, krepp papírral, akril 
festékkel és még sorolhatnám. Festettünk papírra, préselt 
kartonra, vászonra. Volt olyan személy, aki annyira 
megtisztelve érezte magát, hogy vászonra festhet, mint az igazi 
művészek, hogy elsírta magát közben. Együtt és egyénileg is 
készültek művek. Nagyon jó érzés volt nézni fiataljainkat, 
ahogy átadták magukat az alkotásnak, ahogy dicsérték 
egymást.  
„Különleges szemmel a természet” ezt a címet adtuk a 
kiállításunknak. A megnyitóra sokan eljöttek. A fiatalok erre az 
alkalomra egy műsorral is készültek, melyet a helyi TV is 
megörökített. Verseket mondtak, és énekeltek. Felelevenítettük 
az élményeket. Meghatódtunk, mert jó volt látni, mennyire 
fontos az alkotás öröme az ő életükben is. Büszkék voltunk 
(vagyunk) mindannyiukra! 

Dudás Erika Mónika           Dudás-Cserged Anita 
Nappali ellátás vezető                 főszervező
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„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” 
(Zsidókhoz írt levél 13:8) 

Ha valaki megkérne bennünket, hogy jellemezzük a világot, 
amelyben élünk, akkor valószínűleg többen említenénk a „változó” 
jelzőt. Hiszen szinte naponta megváltozik valami körülöttünk, 
állandó változásban élünk. Változnak például az évszakok. A 
teremtő Istennek erre vonatkozó ígéretét a Biblia első lapjain így 
olvassuk: „Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az 
aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” 
Szinte egyik óráról a másikra meg tud változni az időjárás. A nyári 
szabadságok idején különösen a nyaralók érzékelik ezt: hőségben 
indulnak útra, s mire megérkeznek a pihenés helyszínére, jó 
néhány fokkal hűvösebb idő fogadja őket. 
 Változnak a körülményeink is. Gondoljunk például az  
egészségünkre, vagy az anyagi helyzetünkre! A körülményekkel 
együtt, napjaink múlásával mi, emberek is változunk. Ha akarjuk, 
ha nem, valamilyen mértékben hatással vannak ránk a bennünket 
ért események. Rövid idő elteltével néha másként látunk bizonyos 
dolgokat, mint korábban, megváltozhat a véleményünk egy-egy 
kérdésről. Az is előfordulhat, hogy aki nemrég a barátunknak 
mondta magát, ma már nem is érdeklődik felőlünk. Vagy az 
ellenkezője: aki tegnap még rosszat gondolt rólunk, mára 
jóakarónkká lett és segítségünkre siet. 
 Őszintén megvallva olykor jólesik a változatosság, mivel nem 
kedveljük az egyhangúságot. De mivel minden változik, semmi 
nem állandó, örök. Ezért egyáltalán nem biztos, hogy ami ma van, 
az holnap is lesz. Ha erre gondolunk, akkor esetleg aggódni 
kezdünk: vajon mit hoz a holnap? 
 E változó világban bíztató ígéretként ragyog előttünk Isten  
kijelentése: Jézus Krisztus nem változik a múló idővel. Ő ma is 
ugyanaz, aki tegnap volt, és holnap is ugyanilyen lesz. Ő ma is 
éppúgy szeret, mint amikor emberi testet öltve földre jött, 
szenvedett és meghalt értünk. Ő ma is ugyanaz a mindenható és 
mindentudó Isten, aki a múltban annyiszor sietett már a 
segítségünkre (akár kértük ezt Tőle, akár nem).  
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A bizonytalanságok közepette van egy biztos pont, akire mindig 
számíthatunk; akihez szabhatjuk életünket, cselekedeteinket; 
akit mércének, etalonnak tekinthetünk; s aki soha nem csap be 
senkit. 
 Nemrégiben egy metró-kijáratnál, a zsúfolásig megtelt  
lépcsőn felfelé haladva egy négy év körüli kislányt sodort mellém 
a tömeg. A gyermek – biztonságot keresve – anélkül, hogy 
felnézett volna, automatikusan nyújtotta felém a kezét, mert azt 
hitte, hogy az édesanyja halad mellette. Megfogtam a kezét, így 
tettünk meg néhány lépést. Aztán ő kérdezett valamit, én pedig
nem tudtam mit válaszolni. Ekkor vette észre, hogy egy számára 
idegen felnőttre bízta magát. Mire megijedt volna, már az 
édesanyja is odaért, és megnyugodva mentek tovább. 
 A tegnap, ma és örökké létező, soha meg nem változó Isten  
így halad mellettünk életutunkon, és várja, hogy Felé nyújtsuk 
kezünket, hogy vezethessen, hogy biztonságot adjon nekünk 
jelenléte. Ő a változó körülmények között is kíséri lépteink, és 
bármikor kész a segítségnyújtásra. Érdemes megjegyezni egy 
ifjúsági ének néhány sorát: „Csak egy van, aki soha-soha meg 
nem változik, aki tegnap és örökké ugyanaz. A világ összedőlhet, 
és az idő elmúlik, de Jézus Krisztus mindig hű marad.” 

Fodorné Bálint Andrea
       Baptista Oktatási Központ

  hitoktató
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A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola által üzemeltetett elzamajori Pelikán-ház Erdei 
Iskolában az elmúlt nyáron már nem először szervezett idősek 
számára alkotói tábort a Baptista Egyházi Szociális Módszertani 
Központ. A résztvevők idén közösen egy babatakarót is 
horgoltak – minden szépkorú alkotó egy-egy részletet –, amit a 
székesfehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthon számára 
ajánlottak fel. A Cédrus elnevezésű alkotótábor lakói már 
mindannyian elmúltak 65 évesek, de többen közülük csak 
azokban a napokban tanultak meg horgolni. A 
kezdeményezéssel, az ajándékozással azt célozták meg, hogy 
felhívják a figyelmet az önkéntes segítő munka fontosságára és 
szépségére. A kedves meglepetést Köbli Kitti megbízott 
intézményvezető és Nagy Tímea házvezető-nevelő vette át az 
otthon úgynevezett Baba-Mama részlegében. Az idős alkotók 
azt üzenték: a horgolást folytatják, és már készül az újabb 
ajándék!   
A negyvennyolc férőhelyes székesfehérvári baptista 
gyermekotthonnak jelenleg negyvenöt lakója van, de rövidesen 
várható egy újabb kisgyermek érkezése a Baba-Mama részlegbe: 
csupán ott van hely, a nagyobbak csoportjai „telt házzal” 
működnek. A „normál” csoportokban a legfiatalabb gyermek a 
nevelőszülői hálózatok telítettsége miatt a megszokott 
tizenkettő helyett csak hétéves, az otthon egyébként tizennyolc 
éves korig fogad lakókat. A közösség túl van már egy Halloween 
bulin, rövidesen pedig készülődhetnek a karácsonyi ünnepkör 
eseményeire, amikor majd minden lakó számíthat egy-egy 
személyre szóló meglepetésre az intézmény támogatóinak – ők 
úgy mondják: „angyalkáinak” – jóvoltából. 

Ajándék a kis otthonlakónak

Kereskedő Emőke
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