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Kedves Olvasó!

A napokban ajándékot kaptam. Az igazság-
hoz az is hozzátartozik, hogy nem egyedüliként, 
hanem egy közösség tagjaként. Természetesen 
ajándékot kapni mindig jó dolog. Fôleg, ha még 
egy olyan mondat is ékesíti: „Lélektôl, lélekig.” 
Szívet, lelket melengetô érzés járhatja át az em-
bert – így kapni jó!

Ma, amikor a Kedves Olvasó kezében tartja 
a Cédrus lap elsô példányát, reménység szerint 
megérezheti a készítôk szándékát. Lélektôl léle-
kig szeretnénk küldeni nagyon fontos témákat; 
mint házasság, család, gyermekek, szociális gon-
doskodás. Nem mások ezek, mint jelek, vallomá-
sok, gondolatok és képek. Azzal a nagyon fontos 
hitvallással, hogy érdemes és még lehet ezekrôl 
beszélni, írni ôszintén.

Valljuk: a család érték, házasságban élni jó, és 
gyer mekeket nevelni ajándék a Gondviseléstôl. 
Így lehetünk méltó hordozói az ember névnek, 
egy keresztyén lelki gondozóval továbbgondolva: 
„Az emberség nem pusztán anyakönyvi adat, 
hanem értékmérô kifejezés is. Egy nyúl élete 
csupa félelem: hol a róka elôl fut, hol a vadászok 
puskacsöve elôl. Egytôl azonban nem kell tarta-
nia, hogy a nyúl névre méltatlannak bizonyul. 
Ilyesfajta kockázata csak a mi emberi létünknek 
van.”

Kívánom,kívánjuk legyen legalább akkora 
öröm a lap olvasgatása,mint amekkora öröm 
nekünk, készítôknek volt.

Bánné Kiss Erzsébet 
Cédrus Intézményvezetô

 “Amit tehát szeretnétek, hogy az 
 emberek veletek cselekedjenek, 
 ti is ugyanazt cselekedjétek velük...” 
  (Máté 7, 12.)
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Amikor megszületett a Cédrus újság gondolata, 
sokat ábrándoztam emberekrôl, képekrôl, rajzokról, 
festményekrôl, fotókról, olyan lelkületû szemé-
lyek alkotásiról, írásairól, akiknek mondanivalójuk, 
üzenetük van számunkra. Akik képesek lennének arra, 
hogy egy kicsit kizökkentsenek bennünket a minden-
napok mókuske rekébôl, ezzel mintegy lehetôvé téve 
azt, hogy hátradôljünk egy képzeletbeli hintaszékben, 
ahol rácsodálkozhatuk arra: Az élet szép. Lassan eret-
nek számba megy az olyan egyén, aki a fenti mondatot 
meggyôzôdéssel állítja. Aki hisz abban, hogy minden 
élôben benne foglaltatik a jó, az érték, a humánum. Ab-
ban is, aki alkatánál vagy sorsánál fogva sok sérülést, 
tüskét, hiányosságot hordoz, abban is, aki a társadalom 
számára “értéktelen”. Mert nem termel profitot, mert 
korlátozottan cselekvôképes, mert “csekély értelmû 
élôlény”, ahogy A.A. Milne aposztrofálta Micimackót.

Ez az újság nem akar semmit eladni, még magát sem. 
Nem akarja az olvasót rábeszélni arra, hogy minden-
képpen csatlakozzon egy ismert eladási lánchoz, vagy 
egyéb közösséghez, mert akkor borítékolható a jóléte. 
Ez a kiadvány nem szól az aktuális divat áramlatairól 
és praktikus tanácsokat sem nyújt ahhoz, hogyan tud-
juk elkészíteni a legfinomabb bajor almatortát... Fél-
reértés ne essék, a fenti dolgok mind alappillérei a hét-
köznapi életünknek, a bökkenô az, hogyha csak ezek 
nyomulnak a tudatunkba nap mint nap, elárasztva és 
meghatározva ezzel a közizlés és a közgondolkodás 
irányvonalát anélkül, hogy más természetû dolgok 
számára is jutna hely. 

Ezek nem abszolút értékek. Feltûnnek és hanyat-
lanak, szezonálisan vagy éppen a mindenkori poli-
tikai, gazdasági, technikai nagyhatalmak kénye-kedve 
szerint.

De van, ami ma, tegnap és holnap is ugyanaz, van, 
ami nem kerül pénzbe, és ha odaadjuk másnak, soha 
el nem fogy, csak több lesz belôle. Van egy olyan erô, 
amely - egyelôre - az egész világot mozgásban tartja, 
és ha ezt nem engedjük kihunyni magunkban, akkor a 
gyer mekeink nem egy izolált “jégfarkas bolygón” fogják 
nevelgetni az unokáinkat, ahol a “Taposs, könyökölj, 
gyarapíts!!!” lesz a jelmondat.

Örülök, hogy mindenki együtt mozdult az újságért. 
A címlapon az “Év Természetfotósa 2009” pályázat 
fôdíjas felvétele látható, egy olyan Érsekcsanádról szár-
mazó kislány alkotása, akivel együtt koptathattam a III. 
Béla Gimnázium padjait, s aki jelenleg a világ legjobb 

természetfo-
tósai között 
másodmagával 
számoltatik a 
nôk közé. Ezt 
a képet, amelyen 
sarki csérek láthatók, 
csak úgy... elküldte, hogy 
itt tündökölhessen a cím-
lapon, sokunk örömére.

A lap belsejében található képek, 
egy egyetemista leány érzékeny és érdekes látásmódját 
tükrözik. Ô mûvészettörténetet hallgat.

Az újságban írók, saját munkájuk, hivatásuk sze-
müvegén keresztül néznek ránk, azzal a reményteljes 
üzenettel, hogy nem vagyunk egyedül a gyermek-
nevelés és a családi szerepeink megszámlálhatatlan 
kötelezettségével.

Azok a támogatók, barátok, akik vállalatokat, cé-
geket, vállalkozásokat vezetnek, készséggel és örömmel 
sorakoztak fel, hogy ôk is megmutassák, követendônek 
tartják azokat az értékeket, amely mellett az újság pro-
testál és amelyeket szolgálni hivatott.

Minden hibám és gyarlóságom ellenére hálás vagyok 
a Családomért, a Szüleimért és két Testvéremért, akik 
megtanítottak tiszta tekintettel és gyermeki bizalom-
mal nézni a világra. Büszke vagyok a Gyermekeimre 
és Édesapjukra, akik örömet, humort és a nehézségek-
ben támaszt adnak nekem. Minden tanítóm, tanárom, 
tanítványom, lelki vezetôm, munkatársam és barátom, 
sôt az ellenségeim is a fejlôdésemet szolgálják. Mert 
ezek nem magától értetôdô, evidens dolgok - ha kicsit 
körbekémlelünk magunk körül, akkor nem a közösség, 
barátság és szolidaritás az, amely mindenkinek mega-
datik. Nem a békés együttélés, a fejlôdés, az állhata-
tosság és alázat az, ami bennüneket körbevesz.

Mindenhol vannak problémák. A kérdés az, mer-
jük-e vállalni a nehezebb utat, tudunk-e, akarunk-e 
dolgozni a párkapcsolatunk és a családunk egységéért? 
Merünk-e boldogok lenni?

A választás rajtunk áll. És azon a végtelen Erôforrá-
son, ami soha nem romlik el, nincs üzemen kívül, nem 
megy el szabadságra és nem kell töltôre tenni sem. 
Éljünk és gazdagodjunk tôle, általa és adjunk belôle a 
körülöttünk és velünk élôknek is!

Nagy szeretettel: 
Pallós Boglárka

Körülöttünk és velünk élŐk
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A HÁZASSÁG, BIBLIAI SZEMPONTOK 
ALAPJÁN

Ez a nagyon szép bibliai igerész elsô hal-
lásra lehetne egy vallomás, mely házasfelek 
között hangzik el. A bibliai történet sze-
rint azonban itt nem errôl van szó. Mégis 
ez a csodálatos elkötelezettség számunk-
ra, nagyon szép megfogalmazását adja a 
házassági szövetségnek illetve hûségnek.

A Ruth könyve egy család történet, szere-
lemmel és halállal, magánnyal és egymásra 
találással. Az események évezredek távo-
lában játszódnak, de ezen alapérzések és 
motivációk az idôk folyamán mit sem vál-
toztak. Az idézet vallomás, egyfelôl az áll-
hatatos kitartásról és küzdelemrôl beszél, 
másfelôl a türelemrôl, a befogadásról és an-
nak gyümölcsérôl.

A biblia világa nem az álmok közé vezet el, 
hanem az életünk valóságába. A házasság-
kötés jelentôs változással jár együtt, ahol 
mindkét félnek megvan a maga felelôssége. 
Valójában a házasságra lépôk életében egy 
alapvetô váltás történik. Oldás és kötés. 
Ebben a két szóban jól összefoglalható az a 
bonyolult folyamat, amely valójában végigkí-
séri a házasság történetét. Oldás és kötés az 
emberi élet egyik legnagyobb kihívása, mely-
nek reménység szerint harmóniában kell 

lezajlódnia. Nemcsak lelkészként, de úgyis 
mint hívô ember azt vallom, hogy ebben 
a folyamatban nagy segítséget jelent 
az Úristen szava és taná csa. Meg-
gyôzôdésem szerint nemcsak 
nekünk, embe reknek vannak 
gondolataink az életünk-
rôl, házasságunkról; de 
az Úristen is gondol 
velünk, neki is van-
nak tervei rólunk. Ô 
nem feledkezik meg 
az övéirôl és közelí-
tése, szava építôleg 
hat emberlétünk 
eme legfontosabb 
viszonyrendszerére.

A keresztyén em-
berek igazából nem 
akarnak mást, minthogy 
Isten akarata és az életük 
találkozzanak. Ahol Isten 
gondolata érvényre jut, ott 
szeretet, megértés és elfogadás, 
béke és harmónia születik. A 
szívünk mélyén iga zából egyikünk sem 
akar mást: harmóniát az életében. Amitôl 

„Mert ahová te mégy oda megyek, ahová te mész ott szállok meg.
Néped az én népem és Istened az én Istenem.
Ahol te meghalsz ott akarok meghalni én is, 
ott temessenek el engem!
Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, 
hogy csak a halál választ el engem Tôled!” 

(Ruth 1,16 b – 17)
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sokszor szenvedünk, pont ennek a hiánya. 
Istenünk hozzánk jövetele azonban békét és 
harmóniát szül.

A fenti bibliai idézetben, amit szívünkre 
szeretne helyezni a mi Urunk, egy szóban így 
hangzik:  hûség. Hûség kívántatik meg tôlünk 
az élet minden területén, természetesen így a 
házasságban is. Hûségrôl, nem csupán mint 
egyfajta polgári erényrôl beszélek. Mint em-
lítettem a Szentírás a valóságról beszél, ezen 

belül az ember  

elesettségérôl. A Biblia tudja nagyon jól: mi 
emberek nekifogunk, fel lángolunk és tele 
vagyunk jó szándékkal. A magunk módján 
szeretnénk hûségesek lenni. Sokszor még-
sem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy sze-
retnénk. 

Tapasztalataim alapján az emberi hû-
ség is megerôsítésre, megújításra szorul. 
Ez csak abból a forrásból fakadhat, ami 
kimeríthetetlen. Ez a forrás Isten hûsége 
hozzánk, ami soha el nem múlik és napról 
napra megújul. Ô ad erôt nekünk is, aminek 
a bizonyossága: Ô minden körülmény között 
kitart mellettünk, velünk marad. Az életben 

nem tudjuk mit hoz a holnap, nem tudjuk 
mi történik velünk? A sok bizonytalan-

ság között egy dolog biztos, Isten 
hûsége és ragaszkodása. A tôle 

kapott szeretetben sokminden 
legyôzhetô, így a házassági 

hûségben történô elbizony-
talanodás is. Isten közel-
sége és sze retete ad erôt és 
esélyt, hogy meg tudjunk 
újulni a hûségben és sz-
eretetben. Vallom, elsô-
sorban nem technikákat 
kell elsajátítani a szeretet 
megújítására, hanem meg 

kell maradni Isten szereteté-
ben. Jóban és rosszban, öröm-

ben és bánatban, mélységben és 
magasságban rátekinthetünk és a 

tôle kapott szeretetben újulhat meg 
az életünk és a házasságunk.

Bán Béla 
református lelkész

5



Hivatásom
          és családom

A költônél szebben, tökéletesebben, 
lényeglátóbban nem tudom megfogalmazni mind-
azt, amit az élet, a család, a gyermekek, a hivatás 
jelentenek számomra. 

Tengerpartot járó kisgyermekek vagyunk mind-
nyájan, akik megtaláljuk életünk apró kincseit: 
a házasságunkban, a családunkban, a gyerme-
keinkben, a hivatásunkban – ünnepeinkben és 
hétköznapjainkban. Ha elég éberek és figyelmesek 
vagyunk, mindig találunk a sok „egyforma” között 
egyre, amely csak a miénk, „soha senki másé nem 
is lenne”. Én hiszem, hogy az Úr ezeket a kincseket 
(kavicsokat) nyújtja felénk lehetôségként, melyet fel 
is vehetünk, vagy akár át is léphetük rajtuk. Kölcsön 
kapott talentumainkkal kell jól sáfárkodnunk – ez 
a feladatunk. Persze nem könnyû dolog egyszerre 
jó feleségnek, jó anyának és hasznos, sikeres em-
bernek lenni. Képességeink lehetôségét azonban 
mindig ki kell használni. Én úgy hiszem, valójában 
nem az számít, hogy sikeresen teljesítsünk vala-
mennyi elvárást, hanem, hogy örömmel és haszno-
san hordozzuk el azt a „terhet”, melyet vállainkra 
tettek. 

A sokszor elve szít hetetlennek vélt kincseinket 
„mar kolászva” a pillanatnyi sérelmeinktôl, fájdal-
mainktól, fojtogatónak vélt kötelességeinktôl vagy 
egyszerûen csak fáradságunktól, fásultságunktól 
vezetve nem mindig látjuk a közelünkben, a tenye-

rünkben lapuló lehetôség esendôségét. A töré-
keny emberi kapcsolatok: a szerelem, a szeretet, a 
barátságok, a tisztelet csak ôszinte és fáradságos 
munka árán fordulnak termôvé. Akkor kell több 
idôt fordítani szeretteinkre, gyermekeinkre, amikor 
szükségük van ránk. Amikor egész lényükkel, egész 
szívükkel ránk kíváncsiak, ránk figyelnek, amikor a 
mi mintánk követésére vágynak.  

Az Úr képességeink és lehetôségeink által –talen-
tumain keresztül- ránk bízta egész vagyonát koc-
káz tatva azt, hogy gyarapítjuk-e, vagy egyszerûen 
csak elherdáljuk azt. Nem érdemes tehát azon 
tûnôdni, melyik feladat a fontosabb, vagy, hogy 
mikor szaba dulhatunk feladataink szorításából. 
Inkább forduljunk a víz felé, és teljes erônkbôl 
hajítsuk a követ a végtelen irányába. 

Úgy hiszem, hogy életünk minden pillanatának, 
minden feladatának a költô által megfogalmazott 
„szenvedéllyel” történô megélése voltaképpen a 
boldogsághoz vezetô út. Ha életünk szinte egyet-
len egy különleges szenvedély. Egy erôs, ôszinte, 
eltéphetetlen, kikezdhetetlen kapocs, amely déd-
anyáink, dédapáink világát rajtunk keresztül köti 
össze unokáink, dédunokáink sorsával. Egy örök-
ség szenvedélyes vállalása, amely a család, a gyer-
mek, a hivatás, végsô soron életünk minden fontos 
része felé fordulás belsô formája, értelme, igazolása. 
Egy örökség tisztelete, szenvedélyes hordozása és 
átörökítése, amelyben természetes módon szövôd-
nek össze végül erôs szövetté a szálak. 

Kovács Zita

„Egy szenvedély margójára”

Ezzel a címmel írt Pilinszky János, a 20. század 

egyik legnagyobb magyar költôje egy gyönyörû 

verset:

A tengerpartot járó kisgyerek 

mindig talál a kavicsok közt egyre, 

mely mindöröktôl fogva az övé, 

és soha senki másé nem is lenne.

Az elveszíthetetlent markolássza! 

Egész szíve a tenyerében lüktet, 

oly egyetlen egy kezében a kô, 

és vele ô is olyan egyedül lett.

Nem szabadul már soha többé tôle. 

A víznek fordul, s messze elhajítja. 

Hangot sem ad a néma szakítás, 

egy egész tenger zúgja mégis vissza.
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„ Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak,

 hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre,
 hanem arra, hogy nagyon egyszerû hétköznapi
 munkát végezzünk, rendkívüli szeretettel…”
 (Jean Vanier)
Az intézmény 
központi telephelye: 6500 Baja, Pokorny J .u. 1-3.
Telefonszám: 06-79/321-552
E-mail cím: cedrus@cedrusbaja.hu
Intézményvezetô: Bánné Kiss Erzsébet
Telefonszám: 06-79/321-552/2 mellék
E-mail cím: bannekisserzsebet@cedrusbaja.hu
Gazdasági vezetô: Mészáros Mária
Telefonszám: 06-79/321-552/5 mellék
E-mail cím: meszarosmaria@cedrusbaja.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK BEMUTATÁSA

IDÔSKORÚAK OTTHONA
6500 Baja, Móra F. u. 1-3.

A bajai Idôskorúak Otthona átlagos szintû bentlakásos 
elhelyezést biztosító intézmény. Az otthon a város köz-
pontjában található, ezért könnyen megközelíthetô.
Az ellátottak elhelyezése állapotuknak megfelelôen tör-
ténik.
A 80 férôhelyes otthonunk részben  akadálymentesített,  
egyszintes épületekbôl áll, 1-2-3 illetve 4 ágyas szobák-
kal. Minden szoba kézmosóval és egyénre szabott bú-
torzattal felszerelt, valamint csengô- és jelzôrendszeres 
berendezés segíti az ápolás-gondozás folyamatát.
Az épülethez nagy kert és terasz is tartozik, amely 
kiváló lehetôséget nyújt idôs lakóink nyugodt, békés 
környezetben való pihenésére.

A teljes körû ellátás keretében intézményünk biztosítja:
» a napi háromszori étkezést (szükség szerinti diétát), 
» ruházattal/textíliával való ellátást, mindezek 

mosását és javítását,
» az egészségügyi ellátást (napi 24 órás nôvéri felü-

gyeletet, orvosi ellátást), 
» a mentális gondozást, a konfliktushelyzetek meg-

elôzése érdekében az egyéni és csoportos meg-
beszélést, 

» a családi és társadalmi kapcsolatok ápolását, az 
egyéni és csoportos foglalkozások megszervezését, a 
szabadidô kellemes és hasznos eltöltése érdekében,

» a lakhatás feltételeit,
» a hitélet gyakorlását (bibliaórák, istentiszteletek)

A bekerülés feltételei
Otthonunk tartós bentlakásos ápolást, gondozást 
nyújtó intézmény azon személyek számára , akik ön-
maguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 
képesek.
Jogszabály elôírja (36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet), 
hogy minimum napi 4 órás ápolás-gondozási szükség-
let megléte esetén lehet bekerülni, melynek megállapí-
tására az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi 
Intézet (ORSZI) megyei bizottsága jogosult. 
Jelentkezéskor mindezekrôl részletes tájékoztatást 
nyújtunk.
Intézményvezetô ápoló: Kocsis Mária
Telefonszám:  06-79/322-647
E-mail cím: idosotthon@cedrusbaja.hu
 kocsismaria@cedrusbaja.hu

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
6500 Baja, Pokorny J. u. 1-3.

A Pszichiátriai Betegek Otthona gondozást, ápolást 
nyújtó bentlakásos intézmény, mely a Cédrus Reformá-
tus Egyesített Szociális Intézmény keretében önálló 
szakmai feladatként mûködik. 
Vegyes profilú, ugyanis az ellátottak köre kiterjed a 
pszic hiátriai betegségben szenvedôkre, valamint a 
mentális retardációban szenvedôkre egyaránt.

1. Az intézmény feladata, célja
Az intézmény az ellátottak részére biztosítja a teljeskörû 
ellátást, mely korszerû fizikai, egészségügyi és mentál-
higiénés ellátást, napi háromszori étkezést, ruházattal, 
textíliával való ellátást jelent. 
Célunk az intézményben elhelyezett, önálló életvitelre 
nem képes, eltérô önellátási szinten lévô ellátottak 
egyénre szabott, minél magasabb szintû ellátása, önel-
látásuk mértékének javítása, illetve meglévô képességeik 
minél hosszabb ideig való szinten tartása, szabadidejük 
tartalmas eltöltésének megszervezése, közösségi kap-
csolataik fejlesztése, ezáltal életminôségük javítása, a 
családias légkör kialakítása!

2. Az ellátottak köre
Pszichiátriai Betegek Otthonába az a nagykorú, króni-
kus pszichiátriai beteg vehetô fel, illetve gondozható, 
aki az ellátás igénybevételének idôpontjában nem 
veszé lyez tetô állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem 
igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete 
miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.
A Pszichiátriai Betegek Otthonába történô felvétel-

REFORMÁTUS EGYESÍTETT 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYCÉDRUS
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hez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szak-
orvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése 
idôpontjában kórházi kezelésben részesül – fekvô-
beteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetôjének 
– az intézménybe történô felvételt megelôzô – három 
hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.
Intézményvezetô ápoló: Nebojszáné Tüske Katalin 
(szak mai helyettes)
Telefonszám: 06-79/321-552/7 mellék, 06-79/321-928
E-mail cím: pszichiatria@cedrusbaja.hu
 nebojszanekati@cedrusbaja.hu

FOGYATÉKOSOK NAPPALI INTÉZMÉNYE 
(FONI) 

6500 Baja, Pokorny J. u. 1-3.

A FONI mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérült, il-
letve autista gyermekek, fiatalok és felnôttek részére 
nyújt szakszerû nappali ellátást, alkalmat teremt társas 
kapcsolatok kialakítására, közösségi, szabadidôs, kul-
turális programokon való részvételre.
Elsôdleges célkitûzésünk, hogy segítséget nyújtsunk 
azoknak a családoknak, ahol fogyatékkal élô, isko-
larendszerben nem vagy már nem tanuló, 3 évesnél 
idôsebb gyermek vagy fiatal felnôtt él, és ezért a szülôk 
egyikének napjait az ô gondozása tölti ki.
Intézményünk hétköznap, munkanapokon reggel 7 
órától délután 4 óráig tart nyitva. Igény szerint napköz-
ben ebédet is biztosítunk.
Napközink tagjai képességeikhez mérten fejlesztô, 
szin tentartó foglalkozásokon vehetnek részt. Kipróbál-
hatják, alakíthatják alkotóképességüket, tehetségüket 
a kézmûves, zenés, irodalmi és természetismereti 
foglalkozásokon. Felszerelt tornatermünkben sportol-
hatnak, valamint gyógymasszázsban részesülhetnek. 
Kreatív munkatársainknak köszönhetôen pedig sok 
más érdekes program is várja ellátottainkat.
Gondozottaink családjait:
- tanácsadással,  
- információnyújtással,  
- idôszakos gyermekfelügyelettel 
is igyekszünk segíteni a rájuk nehezedô feladatok hor-
dozásában, a hivatalos ügyek intézésében, a munkavál-
lalásban. 
FONI szakmai vezetôje:  Molnár Egon 
Telefonszám: 06-79/950-178 
E-mail cím: foni@cedrusbaja.hu 
 molnaregon@cedrusbaja.hu

HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS 
6500 Baja, Pokorny J. u. 1-3.

Baján a ‘90-es évek eleje óta létezik Hajléktalan Ellátás, 
több mint tíz éve önálló egység. 

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményen 
belül a következô ellátások mûködnek: 

NÉPKONYHA 

A Népkonyha az alapvetô fiziológiai szükségletek kielé-
gítését célozza, naponta egy alkalommal biztosít meleg 
ételt nem csak hajléktalanoknak, hanem azoknak is, 
akiknek ugyan van fedél a fejük felett, de erre rászo-
rulnak rossz szociális helyzetük miatt. A törvény által 
elôírt egyfogásos étkezéssel szemben a Népkonyhán ké-
tfogásos az ebéd, és nemcsak hét közben, hanem hétvé-
gén is kínáljuk szolgáltatásunkat. Naponta maximum 
50 fônek tud étkezést biztosítani, az ebédet helyben 
fogyasztják akik felkeresik a Népkonyhát.

NAPPALI MELEGEDÔ

A Nappali Melegedô legfeljebb 30 fô hajléktalan 
számára biztosítja a lehetôséget, hogy reggel nyolc 
órától este hat óráig kulturált körülmények között töltse 
a napját, fedél legyen ez idô alatt a feje felett, lehetôsége 
legyen a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi 
tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel 
melegítésére, tálalására, elfogyasztására, valamint szo-
ciális és egyéb problémáinak megoldásában segítséget 
kapjon szakemberektôl.
Azok a hajléktalan személyek, akik nem akarják kérni, 
vagy valamilyen oknál fogva nem kérhetik a felvételüket 
a hajléktalanok szállására, lehetôséget kapnak napjuk 
értelmes , emberi körülmények között történô eltölté-
séhez, problémáik megoldásához. Hogy ez megvalósul-
jon, szakemberek dolgoznak a nappali melegedôben, 
akik az eredményesség érdekében kapcsolatot tartanak 
fenn a városi kórház szociális munkásaival, a kórházi 
osztályok, fôként  a pszichiátria orvosaival, a szociális 
osztály ügyintézôivel, a Munkaügyi Központ, az Állás-
keresôk Klubjának illetékes ügyintézôvel.

HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA 

A Hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az önel-
látásra képes hajléktalan férfiak részére az éjszakai 
pihenést, életvitelszerû szálláshasználatot, valamint 
szakmai segítséget nyújt a szállóról történô továbblé-
péshez. A fedélnélküliség megszüntetésével, a szállón 
dolgozó szakemberek szakmai hozzájárulásával le-
hetôséget kíván nyújtani az utcára került embereknek, 
illetve azoknak, akik várhatóan oda kerülnének, hogy 
humánus körülmények között megfelelô megoldást ta-
láljanak problémájukra. Ne közterületen élve, esélyeiket 
rontva keressenek munkát, számukra megfelelô intéz-
ményi elhelyezést, rendezzék családi problémáikat, in-
tézzék hivatalos ügyeiket. A szálló mûködésének célja 
továbbá, hogy a hajléktalan emberek elkerülve az utcán 
való lét testet-lelket romboló hatásait, mentálisan és 
fizikálisan is olyan állapotba kerüljenek, hogy alkal-
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masakká váljanak a társadalomba történô visszaillesz-
kedéshez. Meglegyenek azok a minimális életfeltételek 
(fedél, tisztálkodás, étkezés,  segítô kapcsolatok), ame-
lyek ezt a visszailleszkedést elôsegítik.
A szálló ehhez nyújt segítséget 20 férôhellyel (kettô 
nyolcágyas, és egy négyágyas szobában), mosási, tisz-
tálkodási lehetôséggel a vizesblokkban (mosógép, 
centrifuga, szárítógép, mosópor, sampon, tusfürdô, 
borotva, borotvahab, törölközô biztosítása), pihenés, 
kikapcsolódás lehetôségével a társalgóban (televízió, 
rádió, könyvtár, napi sajtó), valamint a szakemberek 
munkájával.  
Hajléktalanellátás vezetôje: Bakos Tibor  (szakmai he-
lyettes)
Telefonszám: 06-79/321-531 
E-mail cím: hajlektalan@cedrusbaja.hu 
 bakostibor@cedrusbaja.hu

GONDOZÁSI KÖZPONT 
6500 Baja, Móra F. u. 1-3.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Ahol találkozik az odaadó segítségnyújtás és az egész-
ségügy. Mindez biztonságos otthoni környezetben, 
megbízható gondozónôink segítségével.
Szociális alapszolgáltatás, melynek keretében biz
tosítjuk: 
a) az alapvetô gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 

lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtar-
tásában való közremûködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelôzésében, il-
letve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Gondozónôink napi szükséglet szerint, de maximum 
napi 2 x 2 órában nyújtanak segítséget az ellátást igény-
lô lakásán.

Feladataink közé tartozik: 
•	 bevásárlás,
•	 orvos	 által	 rendelt	 gyógyszerek	 és	 gyógyászati	 se-
gédeszközök beszerzése, gyógyászati segédeszközök 
használatának megtanítása, begyakorlása,
•	 testi	 higiénia	 biztosítása	 (fürdetés,	 hajmosás,	
szájápolás, bôrápolás, pelenkázás),
•	 étkeztetéssel	 kapcsolatos	 teendôk:	 ételmelegítés,	
tálalás, mosogatás
•	 kapcsolattartás	hozzátartozókkal,	háziorvossal,	in-
tézményekkel
•	 ügyintézés,	 érdekképviselet:	 számlák	 befizetése,	
posta, bank.
Az ellátás igénybevétele jövedelmi helyzettôl független.

JELZÔRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Segítség azoknak, kik szeretteiktôl távol, egyedül élnek, 
folyamatos odafigyelést igényelnek.
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonuk-
ban élô, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelô használa-
tára képes idôskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntar-
tása mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás keretében bizto-
sítjuk:
•	 az	 ellátott	 személy	 segélyhívása	 esetén	 az	 ügye-
letes gondozónak a helyszínen történô haladéktalan 
megjelenését
•	 a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása 
érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
•	 szükség	esetén	további	egészségügyi	vagy	szociális	
ellátás kezdeményezését.

A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek 
részére nyújtott jelzôrendszeres házi segítségnyújtás el-
látója együttmûködik a támogató szolgáltatást, illetve a 
közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltatóval.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe 
tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, mely-
nek keretében a szociálisan rászorultak részére fôét-
kezésként legalább napi egyszeri meleg ételt bizto-
sítanak. Ha az étkezésben részesülô személy egészségi 
állapota indokolja, akkor részére a szociális étkeztetés 
keretében, a háziorvos javaslatára - a népkonyhák kivé-
telével - a diétás étkeztetést is biztosítani kell. 

Kik jogosultak a szociális étkeztetésre? 

Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak ét-
keztetésre, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatéko-
sságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük 
vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk 
és ellátottjaik részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel a 
legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biz-
tosítani.

Az étkeztetés módja: az étel kiszolgálásával egyide-
jûleg helyben fogyasztással; az étel elvitelének lehetôvé 
tételével, az étel lakásra szállításával.

Elviteli lehetôség két helyszínrôl történik: 
Baja, Pokorny J. u. 1-3. és Móra F. u. 1-3.

9



IDÔSEK NAPPALI ELLÁTÁSA 
(IDÔSEK KLUBJA) 

Idôsek klubja két helyszínen mûködik:
Baja, Szabadság út 81/b. (tel.: 06-79/610-843) és Baja, 
Telcs E. u. 8. szám alatt  (tel.: 06-79/610-749).  
Nyitva tartás: minden hétköznap 7.30 - 15.30-ig.
Mindkét klubunk családbarát, kellemes idôtöltésre, 
foglalkozásokra, közös ünnepekre, idôseink számára 
változatos programokra, ebédelésre ad lehetôséget. Köz-
kedvelt mindkét helyszín, szívesen látogatják nyugdíja-
saink, jó kapcsolat kiépítésére hasznos idôtöltésre ad 
lehetôséget számunkra. 
Telcs utcai klubunk a belvárosban helyezkedik el, 
könnyen megközelíthetô gyalog, autóbusszal egyaránt.
Szabadság utcai klubot a város perifériáján élô idôseink 
látogatják.
Betegségükbôl kifolyólag, mozgásukban nehezített 
klubtagjaink számára intézeti autó biztosítja a beszállí-
tást és a hazaszállítást egyaránt.
Gondozási központ vezetô: Zsebiné Kiss Éva 
Telefonszám: 79/322-360 
E-mail cím: gondozasikozpont@cedrusbaja.hu 
 kisevi@cedrusbaja.hu 
HSNY koordinátor: Illés Ildikó 
Telefonszám: 79/322-360 
E-mail cím: illesildi@cedrusbaja.hu

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS 
6500 Baja, Móra F. u. 1-3.

A Közösségi Pszichiátriai Ellátás olyan önkéntesen 
i génybe vehetô közösségi alapú gondozás, amelynek 
során a pszichiátriai betegek saját otthonukban kapnak 
személyre szabott szükségleteknek megfelelô segítsé-
get.
Ellátottak köre:
Elsôsorban a saját otthonukban élô pszichiátriai 
betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mel-
lett egyensúlyban tartható és életvitelükben, valamint 
szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
Célja:
- pszichiátriai betegek hosszú távú, közösségi alapú 

gondozása
- az igénybevevôk ellátása otthonukban vagy 

lakókörnyezetükben
- az egyén és környezete közötti kapcsolat
- a családba, a közösségbe, a társadalomba való vis-

szailleszkedés elôsegítése
- életmódváltozás elindítása
- probléma elemzés és megoldás
- tájékoztatás, a betegséggel kapcsolatos tudni-

valókról
- tanácsadás egészségügy, szociális, gyermekvédelmi 

ellátások és szolgáltatásokban, foglalkoztatási, okta-
tási, lakhatási lehetôségek igénybevételérôl.

Feladataink:
- segítô beszélgetés
- a beteg saját környezetében való megtartása (intéz-

ményi elhelyezés elkerülése)
- a rendszeres gyógyszerszedés figyelemmel kísérése
- a hétköznapi életvitellel kapcsolatos tevékenységek 

segítése (bevásárlás, ügyintézés, stb.)
- az ellátottak érdekérvényesítésének elôsegítése
- intézményekkel, civil szervezetekkel, háziorvossal, 

kezelôorvossal való kapcsolattartás.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
6500 Baja, Móra F. u. 1-3.

Célja:
Fogyatékkal élôk önállóságának megôrzése mellett a sa-
ját lakókörnyezetben történô segítségnyújtás.
A Támogató szolgálat szakképzett munkatársai segítsé-
get nyújtanak értelmi-, látás-, hallás-, mozgássérült és 
autista felnôtteknek, fiataloknak és gyermekeknek min-
dennapi életük megkönnyítésében.
Szolgálatunk a fogyatékkal élôk életvitelét személyi 
segítéssel, szállító szolgálattal szeretné megkönnyíteni.
Személyi segítés keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- fürdetés és higiénés ellátás (mosás, tisztázás) 
- napközbeni felügyelet, beszélgetés, felolvasás, 
sétáltatás, tornáztatás 
- orvoshoz, egyéb közintézménybe történô eljutás 
segítése
- hivatalos ügyek intézéséhez nyújtott segítség
- tájékoztatás a fogyatékkal élôk számára igényelhetô 
juttatásokról, fogyatékkal élôk számára szervezett 
programokról

A szállító szolgálat célja:
A fogyatékkal élô személyek közszolgáltatásokhoz, 
szociális és kultúrális intézményekhez való eljutásának 
segítése gépkocsival, mely kerekes szék szállítására is 
alkalmas. A szállítás térítésmentes.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az 
i génylô részére:
- fogyatékossági támogatást, 
- vakok személyi járadékát,  
- vagy magasabb összegû családi pótlékot folyósít-
sanak.
A Közösségi pszichiátria és Támogató szolgálat
szakmai vezetôje: Miskolczy Péterné
Telefonszám: 06-79/322-360
E-mail cím: miskolczypeterne@cedrusbaja.hu
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A Magyar Református Egyház Házasság- és Családgondozó Szolgálata 1991-ben jött létre.

 A közel 20 esztendô alatt, országos hálózattá növekedett és örömmel tölt el bennünket, hogy ez év júliusától 

Baján is megnyithatja kapuit, ez a nagy múltra visszatekintô misszió.

A Református Házasság-és Családgondozó Szolgálat, minden szerdán, délután 15 és 18 óra között nagy szeretet-

tel várja a Baja Szabadság u. 81. ( Cédrus Idôsek Klubja) épületébe azokat az egyéneket, párokat, családokat, akik

életvezetési nehézségeikkel,

párkapcsolati problémáikkal,

mindennapi feladataik gondjaival,

nem tudnak kihez fordulni.

A Református Házasság-és Családgondozó Szolgálat küldetése, a segítségért kiálltó családok számára nyújtott 

támogatás mellett,  

a közösségépítés

a családgondozás

a meglévô családok együttmaradásának segítése

Keressen meg minket Ön is, ossza meg velünk gondolatait, terheit, együtt könnyebben tudunk elôre lépni.

Bánné Kiss Erzsébet 
Intézményvezetô

Pallós Boglárka 
Családgondozó Szolgálat 

vezetôje
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- Gyerekfelügyelet
- Játszóház
- Baba-bölcsis-ovis úszás
- CSAládi NApközi
- Bodorka Játszóház

- Kinder Klub Kids Klub 
Nyelviskola

- Tejcsi-Team
- Party Szerviz
- Egyéni és csoportos 

fejlesztés

Tel.: 06-70/603-6752

6500 Baja, Holló u. 8.
Tel.: 79/425-995, 79/425-794 
30/3377-203, 
Fax: 79/425-995

Támogatóink, barátaink, akiknek fontos, hogy ez a kiadvány minden bajai 
családhoz díjmentesen eljusson.

Baja, Szegedi út 147.
Tel.: 79/ 525-400, 79/ 525-447

www.axial.hu

Gergely Gasztronomi Kft.  
Külső ipartelep 0588/10 hrsz. Vaskút 6521 

E-mail: info@gergelygasztronomi.hu 
Telefon: +36-79-472-544  

Fax: +36-79-472-544

6500 Baja, Bánk Bán u. 19. 
Tel.: +36 30/682 90 54

E-mail : bajaisarkanyhajoklub@gmail.com
www.bajaisarkanyhajoklub.hu

Forrás Patika
Baja, Lőkert sor 1/1. 

Tel.: 79/323-398, fax: 76/323-398 

6448 Csávoly, Petőfi Sándor u. 29. 
Tel.: +36 - 79 / 552 - 100
Fax.: +36 - 79 / 552 - 633

www.mogyi.hu     info@mogyi.hu

6500 Baja, Mészáros L. u. 14.
Tel.: 06-70/34-04-825
www.apollomedia.hu

6500 Baja, Szentháromság tér 11.
Tel.: +36 79 420 811

www.baja.hu
iroda@bajamarketingkft.hu

Baja, Nagy I. u. 41.
Tel./fax: 79/524-453

e-mail: pallér1em@t-online.hu
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