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Kedves Olvasó!

BEKÖSZÖNTŐ

“Amit tehát szeretnétek, hogy az 
 emberek veletek cselekedjenek, 
 ti is ugyanazt cselekedjétek velük...” 

(Máté 7, 12.)

A napokban egy barátom arra hívta fel a figyelme-
met, hogy mi magyarok szeretjük a dolgokat in-

kább a negatív oldala felől megközelíteni. Mielőtt még 
a Kedves Olvasó attól tartana, hogy valamiféle rémtör-
ténettel fogok előállni, szeretnék mindenkit megnyug-
tatni, hogy a történet igaz hogy rémes, de leginkább 
elgondolkodtató.

Már hónapok óta nem megy ki a fejemből egy be-
szélgetés. Bár remélem mindenki, aki olvassa e 

sorokat, valahol a végén önmagára vonatkozóan le tud-
ja majd vonni a tanulságot. 

Cédrus lapunk témája ez alkalommal a gyermek. 
Történetem középpontjában is egy gyermek áll 

természetesen, akitől egy beszélgetés végén megkér-
deztem, hogy hogy van a nagymamája. Mivel nem 
jutott eszembe a rég nem látott idős hölgy neve, pró-
báltam megtudni a keresztnevét. De hiába… Az uno-
ka nem tudta megmondani. Nagyon megdöbbentem. 
Mivel szüleim régen meghaltak már, az első dolgom az 
volt, hogy megkérdezzem a legkisebb gyermekemtől: 
ugye tudod a nagyszüleid nevét? Hála Istennek egyből 
mondta. 

Hogy is van ez? Hol is csúsztak el a dolgok? A gyer-
mekeknél? Vagy talán a szülők és a nagyszülők 

rontották el? Érdemes ezt a kérdést mindenkinek át-
gondolni, vagy legalábbis feltenni önmaga számára. 
Mindenesetre szeretnék érdemes lenni arra, hogy az 
unokáim a nevemen szólítsanak. 

Bánné Kiss Erzsébet
Cédrus intézményvezető



4
Bajor Bernadett Cédrus Foni
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A nevetésetekkel

Egy húron pendülök

Cinkos mosolyotok szárnyán

Ellebegek

Benépesülök játékaitokkal

A szeretetben megmérettetek

Cipelem

Iskolatáskátok terhét

Tudás lépéseit

Veletek lépem

S dicsekvésként létigazolásként

mindenkinek hangotok idézem

Vagytok életem sava-borsa

Mérem a világot

Játékaitokhoz lehajolva

(Lukács Ottó: Gyermekkorokhoz leguggolva)



6

Jézus és a gyermekek
Olvasandó Márk 10:13-16

Az evangéliumi részlet utalásszerűen beszél arról, 
hogy Jézus korának zsidó társadalmában, hol 

foglaltak helyet a gyermekek. Az Ószövetségi hagyo-
mányok alapján természetszerűleg a család életében a 
gyermekáldást Isten ajándékának tekintették. Ugyan-
akkor egy bizonyos életkorig a vallási élet, illetve a 
közélet dolgaiba semmilyen beleszólásuk nem volt a 
gyermekeknek, illetve fiataloknak. A zsinagógai Isten-
tiszteleten csak a teljes nagykorúság után olvashatott 
fel felnőtt zsidó férfi a Tórából. 

Történetünkben a tanítványok ennek alapján, megle-
hetős tartózkodással fogadják a gyermekek, illetve 

családok közeledését Jézushoz. Egyfelől tehát a korabe-
li vallási élettől is idegen volt egy tudós rabbi, illetve 
gyermekek bárminémű kapcsolata. De az is lehetséges, 
hogy a tanítványok jószándékból, kíméletképpen igye-
keztek a számukra avatatlanokat távol tartani a Mes-
tertől. A kor viszonyai közepette ez talán érthető. De a 
tanítványok magatartásával ellentétben Jézus nemhogy 
elutasítja, de határozottan magához vonja a hozzá ér-
kező gyermekeket. Sőt, a vélhetően csodálkozó tanít-
ványok számára példaként állítja őket: „Ilyeneké az 
Isten országa.” Nem lehet kétségünk afelől, hogy Jézus 
mozdulata és szavai meglepetésként hatottak. Ez a jé-
zusi viszonyulás szervesen egybecseng az Ő kapcsolati 
rendszerével, melyet kora társadalmában kialakított. 
Gyakorlatilag nem találunk a társadalmon belül olyan 
csoportosulást, réteget, akikhez Jézus ne közelített vol-
na. A „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” hívása tehát a 
zsidó nép összegészére vonatkozott. 

Jézus követői számára az Úr feltétlen nyitottsága és 
készsége a gyermekek iránt modellértékű. Ha az egy-

háztörténelem során ez nem is volt mindig olyan nyil-
vánvaló, napjainkban feltétlenül igaz. Jézusban az isteni 
keresés mindenkire vonatkozik, életkortól függetlenül. 
A keresztyén közösségek különféle formákban és kere-
tek között, de igyekeznek ennek a jézusi paradigmának 
eleget tenni. Gyakorlatilag szinte nincs olyan felekezet, 
amelyik valamilyen formában ne törekedne a Jézusról 
szóló örömhírt továbbadni a legfiatalabb nemzedék 
számára. 

Amikor az Úr Jézus a gyermekeket példává teszi a 
tanítványok számára, akkor mindenféleképpen 

elgondolkodtatásra késztet. Nemcsak az egykoriakat, 
de bennünket is. Vajon, mit jelenthet számunkra a már 
idézett jézusi mondat „Ilyeneké az Isten országa.”, illet-
ve a folytatás: „Bizony mondom néktek, aki nem úgy 
fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, sem-
miképpen sem megy be abba.” ? Számomra a felelet 
azon fogalomkörbe utalható, ami Jézus egész szolgála-
tát jellemzi és meghatározza. Ez a hit, bizalom, ősbiza-
lom, ráhagyatkozás. Jézus a gyermekekre mutatva azt a 
feltétlen bizalmat kívánja a szívünkre helyezni, amivel 
ők viszonyulnak ehhez a világhoz, benne Istenhez és 
elsősorban szüleikhez. Az emberi élet kezdetétől fogva 
alapvetően fontos a bizalom. Gyakorlatilag a születé-
sünk pillanatától egy bennünk lévő ősbizalommal ka-
paszkodunk az édesanyánkhoz. Ez a szoros bizalmon 
alapuló kötődés később tágul, és bizonyos fokig oldó-
dik is, de ott van az életünkben mindvégig. 

ALAPVETÉS



Jézus gyermekekre történő mutatása számomra ezt a 
bensőséges képet eleveníti meg. A gyermekek akár 

fizikálisan, akár mozdulatokban, gesztusokban szinte 
csüggenek szeretteiken. A feltétlen ráhagyatkozás nél-
kül teljesen bizonytalanok és kiszolgáltatottak ebben 
a világban. Önmagukban elveszettek. De bíznak, tá-
maszkodnak szüleikre. Jézus számunkra ezt a bizalmi 
viszonyt, légkört állítja példaként. 

Jézus mozdulata, gyermekeket átölelő tette számunk-
ra az Isten bennünket átkaroló viszonyulását jeleníti 

meg. Már a 119. zsoltár is erről tanúskodik: „Minden 

oldalról körülfogtál”. Jézus példája és tanítása elkötele-
ző érvényű. Amit Ő tesz, mindennél fontosabb: az Isten 
körülölelő szeretetét teszi valóságossá. Követői számá-
ra mind közösségileg, mind egyénileg utat mutat és 
meghatározza a keresztyén felelősséget a gyermekek, 
illetve családok iránt.

Bán Béla 
református lelkész
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CÉDRUS - CSALÁD

Néhány éve dr. Varga Tibor jogtörténész egy felnőtt 
hallgatóknak szervezett előadásán azt kérdezte, 

hogy véleményünk szerint kik tartják egyben a vilá-
got. A férfiak kórusban zengték, hogy az anyák, s mi 
jelenlévő asszonyok büszkén mosolyogtunk. Az előadó 
csóválta a fejét: Nem, nem az anyák. A nagymamák. A 
nagymamák…? méltatlankodott sértett hiúságom.

Most nagy erőkkel készülök a nagymamaság felada-
tára, remélem, hamarosan jut egy rám eső rész az 

összetartandó világból. Addig is felidézem gyermekko-
rom mamákhoz kötődő tükörcserepeit, és ellesem most 
élők - Ómik, Marimamik, Irén- és Erzsimamik, Jutik, 
Lidik mesterfogásait a nagymama-szakmában.

Apai nagyanyámmal órákon keresztül meséltethet-
tük húgommal  a Gidócskát, A kis árvát, meg A 

barna kenyeret,  soha nem mondta, hogy nincs több 
Gidócska. Szegény anyámat  - aki akkortájt három-mű-
szakozott a gyerekkórházban, kis híján kikergettük ez-
zel a világból. Mama, nem unja még?! 

Mama pécsi születésű polgárlányként - ez itt a 
büszkeség helye: dédapám elismert asztalos-

mester volt, az ő keze munkája a Pécsi Székesegyház 
nyugati kapuja és belső padozata –- a leányiskolából 
századfordulós, erkölcsi tanmeséket őrzött, melyek 
több-kevesebb esztétikai értéket hordoztak. Anyám 
nemigen szerette őket, ha volt ideje és ereje, ő Benedek 
Eleket olvasott nekünk.

Anyám ízlése azóta sokat változott: húgom kislá-
nyának vég nélkül meséli a Gidócskát, fejből. 

Az említett három-műszak következtében 10 éves 
koromig a mamával aludtam. A nappal horgolt 

csipketerítős, éjszaka dunyhás, nyekergős, dupla ve-
tett ágyon. A matrac púpos volt, reggelre mindig a 
középső deszkákon, a gödörben kötöttem ki, és az én 
dunyhámból a toll a lábamhoz torlódott, de ha fáztam, 
mamához hozzábújhattam, az ő dunyhája mindig jól 
állt. Nem múlt el este mese nélkül. Szerettem, ha nem 
könyvből mesél, mert akkor elkapcsolta a villanyt, és 
fogtuk egymás kezét. Nagy ritkán nem együtt feküd-
tünk le. Olyankor ő a lábhajtós Singerhez ült, hogy far-
sangi jelmezt varrjon: királykisasszonyosat, piroskásat, 
virágáruslányosat, vagy a kinőtt kötényruhám helyett 
nagyobbat. 

Anyai nagyszüleimmel kamaszkoromig nem volt 
túl sok kapcsolatom, nagy távolságra tőlünk, 

Bonyhádon éltek, anyu hétvégeken szinte mindig dol-
gozott, hétközben óvoda, iskola, így csak ritkán vona-
toztunk oda. Bajára költözésükkel lett még egy nagy-
mamám. A legjobbkor: a városi születésű kamaszlány 
rácsodálkozhatott egy addig számára ismeretlen vi-
lágra: az ízes szókincsre, az életmesékre és a dalokra. 
Nagyanyám jó énekes volt. „ Víróka, azt a nótát kezdd 
el, hogy…”, hangzott gyakran az istensegítsi fonóban 
a huszas-harmincas évek fordulóján. Néprajzi érdek-
lődésemnek köszönhetően még időben, a nyolcvanas 
években szereztem egy kézi magnetofont, és a mama 
felénekelte azokat a dalokat, melyeket nem felejtett 

nagymama
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ott Bukovinában. A legszebb közülük egy karácsonyi 
kánta, a Paradicsom mezejibe… kezdetű. 

Évek múlva még egy nagymamám lett: Ómi, férjem 
nagymamája. Ha a Jóisten megadja neki, a 91.-et ün-

nepeljük majd márciusban. Ő csátaljai születésű, sváb 
parasztlány. Minta-dédi, képben van, melyik 

dédunoka 
melyik középiskolában, melyik egyetemen hanyadikos, 
ki mikor, hány tárgyból vizsgázik.  Mindkét fiát elvesz-
tette már, menyei, unokái, dédunokái jelentik számára 
az életet. És az imádság. Egy éve, fia temetésének nap-
ján  - várandós unoka-menyének pocakját megsimogat-
va - így szólt: Bővölködjetek! – és tovább siratta a fiát.

Nagyanyáim „annyi folyadékot, amennyit felvesz 
a liszt” mértékegységgel sütötték a keltkalácso-

kat. Anyukám mindig azt mondta, ő ezt soha nem tud-
ja megtanulni, az ő kelt tésztái nyomába se érnek az ő 
édesanyjáénak. Székely mama rég elment, de a kalá-
csok maradtak. Csak most anyám dagasztja és süti őket.

Az én kalácsaim sem akarnak anyáméra 
hasonlítani, és csak imádkozom, hogy 

minél később sikerüljenek.

Élettörténetét mindhárom nagyanyám-
mal tollba mondattam. Háborúk, Tria-

non, járványok, deportálások, menekülések 
és gyermekek halála. A teljes XX. század. 
Két dolgon múlott, hogy egyben maradt a 
világ rájuk bízott része: az imádságukon és 
a kelt kalács receptjükön. 

A nagymamaság a kovász-őrzés. A 
kovász összetevői: élettapasztalaton 

alapuló bölcsesség, mély istenhit, türe-
lem, a kelt kalács receptje és még néhány 
apróbb adalék. Nagymamaságra készülő 
asszonytársaim, jól őrizzük azt a kovászt: 

a ránk bízott szeletet a világból, azt nekünk kell össze-
tartani.

Pencz Andrea



KÖTELÉKEK
gyermekek között…

A kérés, mely 
az írásra 

buzdított így 
szólt: - Arról 
írjál, hogy mint 
édesanya, mint 

református hittanoktató hogyan tudod átadni hitvallásodat 
a gyermekeknek! A kérés természetéből fakadóan az egész 
gondolatsor, melyet papírra vetni próbálok szermélyes val-
lomás; vallomás hitről, útról, reményekről, csodákról. Mielőtt 
az életem bármely területén élő gyermekekre és az ő neve-
lésükre gondolnék, azt a kérdést kell megválaszolnom, hogy 
mi is az én hitvallásom? Hogyan szól az én hitvallásom, mint 
édesanyának, mint magyar református hittanoktatónak? Mi 
az a legfontosabb dolog, melyet tovább szeretnék adni akár 
saját, akár – mint pedagógus - „nevelt” gyermekeimnek? Az 
élő Isten szeretete, a Vele való egy úton járás, annak a ténye, 
hogy a hatalmas, mindent alkotó Teremtő kíséri az életemet, 
sőt olykor tenyerén hordozza azt. Vágyat ébreszteni bennük, 
hogy ezzel az Istennel érdemes, és csak Vele érdemes kapcso-
latban lenni, és ez a kapcsolat nem távoli, nem elvont, hanem 
mindennapi, valóságos, mint egy sóhajtás, vagy egy örömé-
nek. Ennek a vágynak a felébresztése és ébren tartása a leg-
több mit tehet egy édesanya, egy pedagógus. Az életemnek 
két területe van, ahol gyermekekkel találkozom, az egyik az 
otthonom, a családom. Férjemmel együtt három gyermeket 
nevelünk, nyolc, hat és egy évesek. Ebben a korban úgy gon-
dolom és tapasztalom, hogy négy terület van, ami segíthet az 
Isten iránti vágy felébresztésében.
1. hiteles, példamutató élet
Mindhárom gyermekünket ajándéknak tekintjük, kiket a kel-
lő időben, egyszeri és megismételhetetlen csodaként kaptunk 

az Istentől. Hiteles keresztyén szülőnek lenni számomra azt 
jelenti, hogy látnak a gyermekeink bennünket szomorúság-
ban, örömben, időnként feszültségben is, látják azt, ahogyan 
megoldjuk az életünk problémáit, látják, hogy ezekben a meg-
oldásokban jelen van a segítő Isten, és látják, hogy a Vele való 
kapcsolat nem szűkül a templom keretein belülre, hanem az 
otthonunkban is jelen van.
2. imádság
Ekkora korú gyermekeknél a kötött imádságokkal kezdődik 
az Istennel való beszélgetés élményének átadása. Étkezés előtt, 
után, esténként szinte elmaradhatatlanok ezek az imádságok, 
különösen, mióta középső fiunk Marci az „imádságfelelős”, 
azaz ha véletlenül sietős az ebéd, vagy hangos a vacsorakez-
dés, akkor ő az étkezés közepén is megáll, és figyelmeztet: 
”Anya! Nem imádkoztunk!”. A kötött imádságokat kiegészít-
ve hallják a felnőttek saját szavukkal mondott imádságait, és 
lassan-lassan már ők is mondják a saját kéréseiket, köszön-
nivalóikat egy-egy iskolai feladat, vagy karácsonyi kívánság 
kapcsán. Ezek az élmények életre szólnak, hisz én magam is 
jól emlékszem, ahogy Édesapám tanította a Miatyánkot ne-
kem. Talán 7-8 éves lehettem, de emlékszem a téli estére, a 
párna illatára, apám hangjára, az egész helyzet meghittségére 
és komolyságára. Harminc év telt el…
3. Éneklés
Az éneklés fontosságát, jelentőségét ma nagyon alábecsüljük. 
Kodály Zoltán szerint: „Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” 
Azért tettem rögtön az imádság után az éneklés kérdését, 
mert úgy gondolom, ez a legmélyebben „bevésődő” ismeret. 
Sokkal jobban és sokkal hosszabb távon emlékeznek a tanult 
énekekre gyermekeink, mint a prózai, vagy akár verses ver-
bális szövegekre. Egy-egy gyermekkorban tanult ének szintén 

„A gyermek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi, ártatlan lelkében van 
valami égi; egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”

(Gárdonyi Géza)
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évekig elkísérheti az életüket. Ezt tudományos kutatások is 
alátámasztották már, de megint az Édesapámat hadd hozzam 
példának. Az ő kedvenc éneke ma is az, melyet az édesanyja 
tanított neki, kisiskolás korában:” Mennyben lakó én Istenem, 
vedd füledbe dicséretem”. Azóta hetven év telt el…
Mi sokat éneklünk otthon a családban. Hangszerrel vagy 
anélkül, a lényeg, hogy énekeljünk. Karácsony előtt például 
legalább 10-12 karácsonyi éneket tudtak a fiaink több vers-
szakkal, mert minden este gyertyafényben ezeket énekeltük. 
Mostanában megint kérik az éneklést esténként, úgyhogy 
kerestem ismét 10 éneket - mind keresztyén gyermekénekek 
– amiket dalolhatunk. De énekelünk, ha születésnapja van va-
lakinek, énekelünk, ha jó kedvünk van és utazunk, énekelünk 
a fürdőszobában, és felemelő érzés, amikor a nyolc éves fiam 
énekel leckeírás közben vagy miközben „építkezik”.
4. Bibliai történetek
A bibliai történetek megismertetésénél két dologban van nagy 
felelősségünk nekünk, szülőknek. Az egyik, hogy eljuttassuk 
gyermekeinket olyan helyekre, ahol számukra érthetően, üze-
netet közvetítve megszólalnak a bibliai történetek. Kapjon 
helyet és időt mindennapjainkban a sport- és művészeti fog-
lalkozások mellett a hittanóra, vasárnapi gyermek-istentiszte-
let is! A másik felelősségünk, hogy otthon is kerüljön kézbe a 
Biblia, nézegessenek a gyermekeink képes Bibliát – esetleg ve-
lünk együtt is - vagy olvassunk, mondjunk nekik bibliai törté-
neteket. Nálunk esténként elhangoznak vagy az „apa meséi” 
vagy az „anya meséi”. Ez azt jelenti, hogy mást mesél a férjem 
és mást én, bizonyos időszakokban. Én például hónapokon 
keresztül meséltem nekik bibliai történeteket az Ószövetség-
ből, karácsony előtt pedig Jézus születését és az azt követő 
történeteket vettük sorra. A férjem rendszerint saját meséket 
mond nekik – vagy választott mesekönyvből olvas. Ők pedig 
pontosan tudják, hogy ki hol tart, ki melyik nap következik, 
sőt, éppen akkor kit szeretnének hallani.

Másik területe az életemnek, ahol gyermekekkel találko-
zom, az iskola, a hittanoktatás, a tanítás. A fent említett 

négy területnek kisiskolás korban a hittanoktatásban is jelen 
kell lennie. 

A hitoktatónak, pedagógusnak is elengedhetetlen a pél-
damutató, hiteles élete, tanítása, hisz „a nevelés alapja a 

példamutatás”. (Berkesi András). Ha a tanítónak van „hittan-
órai, kegyes arca” és van „órán kívüli” arca, az nem hogy kö-
zelebb vinné, de távolítja tanítványait Istentől. Még csak pár 
évnyi tapasztalat alapján elmondhatom, ahhoz, hogy jól meg-
tanítsam a tanítványaimat az adott ismeretekre, ahhoz jó kap-
csolat is kellett. Hittantanárként ez a kapcsolat a gyerekekkel 
még különlegesebb, még szorosabb volt. Sok programot csi-
náltunk órán kívül is, amikor több „élethelyzet” adódott, több 
kérdés merült fel, több volt a döntéshelyzet.

Az imádság a hittanóra, gyermek-istentisztelet szerves 
része. Számomra itt nem a kötött imádságok, nem is a 

tanító saját szavaival mondott könyörgések, sokkal inkább a 
gyerekekkel való közös imádság kialakítása – amikor már a 
nagyobbak is imádkoznak saját szavaikkal – volt nehezebb 
feladat. De valljuk be, ez velünk, felnőttekkel is sokszor így 
van. Nehezen és félve imádkozunk mások előtt.

Az éneklést a hitoktatásban is legalább olyan fontosnak 
tartom, mint a családban. Sosem féltem, hogy „elmegy 

az idő az éneklésre” a hittanórán, gyermek-istentiszteleten. 
Megtérül a ráfordított idő. Most érettségiző tanítványaim – 
akiknek kisiskolásként tanítottam hittant – írnak arról, hogy 
a különböző élethelyzeteikben eszükbe jut egy-egy ének 
azok közül, amiket hittanórán tanultunk. Az egyik „titkos” 
célom ez volt. A bibliai történetek kapcsán, mint hittantanár 
egy gondolatot tennék hozzá a fentebb írtakhoz: a bibliai tör-
ténet üzenetét meg kell találni. Ezt nem szabad megspórolni 
– ahogy egy kedves főiskolai tanárom tanította. Meg kell ta-
lálni az üzenetet, azt, amit át tudok adni, azt, amit haza lehet 
vinni a hittanóráról, azt, amire emlékezni lehet, ami üzenet 
az adott pillanatban, és üzenet marad akár évekkel később is. 
Ezek nagyon nehéz és felelősségteljes feladatok, mégis hálás 
vagyok, hogy végezhetem őket, hálás vagyok a tűzért, amit 
kaptam, ami lángra lobbantotta az én „gyertya-életemet”. Eh-
hez kapcsolódóan egy gyermekének jutott eszembe: Kicsiny 
kis fényemmel világítani fogok…
Áldom Őt mindennap és mindenkor!

Bálint Márta
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CÉDRUS - GYÖNGYSZEM
Születéstől…

Amikor még 
el sem kez-

dődik a földi pá-
lyafutásunk, már 
akkor létezik egy 
formáló Erő, aki 
minket életre hív, 
aki bennünket a 
kezdetektől is-
mer, aki vár arra, 
hogy a későbbi-
ekben, mellénk 
szegődhessen, itt-
létünk során.

Családtervezés, gyermekvárás, gyermekáldás, cso-
dás szavak ezek, ha van mögöttük tartalom, sze-

mélyek, társ, lehetőségek, egészség. De mi történik 
akkor, ha nem úgy alakul életünk, ahogy elképzeltük, 
ahogyan megálmodtuk kisgyermekként, vagy lázadó 
ifjúként?

Várunk és elvárunk az élettől. Hibátlan külsőt, biztos 
anyagiakat, sikeres munkát, vállalkozást, megértő 

társat, mintagyerekeket. És mi magunk vajon milyen 
mintául szolgálunk utódainknak? Milyen gyökereink, 
értékrendünk van? Kinyilatkoztatunk, moralizálunk, 
fegyelmezünk, büntetünk, de van-e olyan eleme a vi-
selkedésünknek, amely követendő példa lehet?

A gyermek a felnőtt tükörképe, valós és mélyben 
rejlő gondolatainak, félelmeinek, magatartásának 

hordozója, aki formáltatásától adódó egyedi lényével 
hat a családjára és környezetére. Utódaink viselkedése 
tehát fontos üzenetül szolgálhat saját gyermekkorunk-
ról, és azokról a konfliktusokról, amelyeket felnőtt és 
gyermek önmagunkkal mérkőzünk.

A Cédrus Református Intézmény berkein belül, a 
Házasság-és Családgondozó Szolgálat működésé-

vel, lehetőségem nyílik sokféle korú, sorsú, világnézetű 
személlyel történő beszélgetésre, amely alkalmak során, 
életük vidám és megterhelő dolgait egyaránt megoszt-
ják velem. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki felke-
rekedjen, elinduljon és elismerje azt, az élete valamelyik 
útvonala zsákutcába kanyarodott. Megállni, mérlegel-
ni, szembesülni, felelősséget vállalni, ezek nem éppen 
divatos trendek a mai világban, pörögni, birtokolni, 
másokat okolni a problémákért a „Nekem minden jár” 
elvét követni, annál inkább. Melyik hová vezet? Melyik 
úton lehet restaurálni, renoválni, kiépíteni, rendbe hoz-
ni az elakadt útvonalat? Ennek megválaszolása minden 
ember saját, szabad lehetősége. Ezen válaszok keresé-
séhez szegődhetnek mellénk társak, rokonok, barátok, 
illetve olyan segítő szakemberek, akik nem helyettünk 
akarnak lépni és tenni, hanem számunkra szeretnék fel-
villantani, felkínálni a lehetséges „utakat”, választható 
irányokat.



Múlt év őszén keresett fel egy kétségbeesett fiatal 
édesanya, aki férjének változásáról számolt be 

nekem. Az addig - az anya elmondása szerint - család-
centrikus, segítőkész, lovagias férfi búskomor, elkese-
redett és enervált lett.  Nem sokkal ezután a családfőt 
is megismerhettem. Azzal a belépővel fogadott, hogy 
pszichológus rokona azt tanácsolta neki, „ne menj el 
oda, veled minden rendben van, és ott amúgy is, min-
denáron egybe akarják tartani a házasságokat”. Sok kli-
ensem elmeséli merre, kinél járt, milyen helyeken kért 
segítséget, és ott milyen vélemények hangzanak el. Va-
jon egybe lehet-e tartani egy házasságot? Egybe kell-e 
tartani két ember patológiás, egymást és környezetét 
destruktívan befolyásoló életközösségét, bármi áron? 
Semmiképpen. De ahol létezik reményforrás és a felek 
elszánják magukat arra, hogy önmagukat és társukat, 
helyzetüket, igényeiket, hibáikat, szeretetnyelvüket 
mélyebben megvizsgálják és ennek nyomán esetleg 
változtassanak, ott mindenképpen. Mindezek után, 
munkanélküliségről, céltalanságról, koncepció nélküli 
jövőről halhattam tőle és arról, nem boldog. A család 
széthullott, az apa elköltözött, a gyermekek magatar-
tása, tanulmányi eredményei, társas kapcsolatai, me-
redek lejtőn indultak el a szakadék felé. Arra gondol-
tam ekkor, bárcsak felvehetném kamerával, bár lenne 
arra mód, hogy elmondhatnám mindenkinek, hogy mit 
okoz a gyermeki lélekben, a két legfontosabb személy 
viszálykodása, elfordulása egymástól. De jó volna meg-
mutatni minden érintettnek, leendő gyermeket vállaló, 
magát „felnőttnek” aposztrofáló embernek, a gyerekek 
szavait, félelmeit, rajzait, a talajvesztettséget, amit meg-
éltek a családi válság során.

Miért jut(-hat) el kenyértörésig egy általában szere-
lemmel, kötődéssel, szeretettel induló kapcsolat? 

Észreveszik-e a felnőttek saját boldogságuk hajhászása 
közben a párkapcsolati mélyrepülés alatt, a két szülő 
között őrlődő gyermeket, gyermekeket? Az általam 
leírt történet érdekes fordulatot vett. A család minden 
egyes tagját megismerhettem és meghallgathattam. 
Körvonalazódott, hogy egy szeretetben élő, gyermeke-
iket fontosnak és értékesnek tartó közösségről van szó. 
Mindenki megismerhette a családgondozó adta lehe-
tőségek által, a saját szerepét, feladatát, felelősségét az 
adott családi szövetségben. Gyermekkori történetek ke-
rültek elő mindennapi szokások, hiányok, viselkedési 
minták kerültek kapcsolatba a régmúlt évek szálaival 
és a jelen problémáival… aztán sok gondolkodás, rá-
döbbenés és külső-belső munka folyamán a család újra 
közösen folytatja útját - immár fél éve.

Óriási dolognak tartom, hogy nem gyáván és egy-
másra mutogatva álltak be a válási statisztikát 

erősítők sorába, hanem a másik ember érzéseit, vágyait, 
motivációit kutatva és értelmezve, új alapokra helyez-
ve szeretnének „egész”-séges, egészleges együttélést 
felépíteni. Hálás vagyok ezért a családért, sok mindent 
megtanulhattam általuk az életről, magamról és arról, 
létezik egy formáló „Erő”, amely akkor is mellettünk 
áll, amikor mi nem hisszük el, amikor mi nem kérjük, és 
nem hívjuk. Ez a család kérte és hívta. Hála legyen érte. 

Pallós Boglárka
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ALAPGONDOLATOK
gyermekek és ünnepek

Boróka lányom a minap, kérdések kereszttüzébe állított: –
Anya, amikor várandós voltál, te épp ilyennek képzeltél el 
bennünket? – kérdezte hamiskás csillogással a szeme sarká-
ban. Kérdéseivel nem akart ő mélyreható lelki beszélgetést 
kezdeményezni, csak egy kis szeretgetésre, megerősítésre 
vágyott. Előkerültek a családi fotóalbumok, és kezdődött az 
utazás vissza a múltba.

Gyermekkorunkat felidézve, elsőként az ünnepek, családi 
összejövetelek sejlettek fel. Olyankor gyerekek és felnőttek, 
unokatestvérek, nagybácsik, nagynénik, szűkebb család és 
távolabbi rokonok, egy napot, vagy csak egy délutánt együtt 
töltve idézgették fel a régmúltat. Az anekdoták, családi tör-
ténetek bennünk is erősítették az összetartozás fontosságát, 
gyökereinkhez való ragaszkodást.

Az egymáshoz, a valahova tartozásnak, az ünnepeinkben 
való megerősítése, kapaszkodót nyújt gyermekeink számá-
ra. Felnőttként se feledjük el, milyen fontos a hétköznapok-
ból az ünnepi alkalmakba, mint apró boldogságszigetekre 
lépve, egy másik, titkos, csodás világot megtapasztalni. Ez 
egy nagyon törékeny világ, mely könnyen torzzá válhat, a 
körülöttünk lévő csillogó, színes, harsány külsőségektől, a 
tartalomnélküliségtől. 

Barabásné Karai Dóra

* * *
a gyermek isten ajándéka szülei számára, az ő ér-
kezése kovácsolja igazán családdá a házassági közösséget. A 
legfontosabb szeretetkapcsolatok a családban születnek. A 
gyermeket az anyjához olyan sajátos, szinte misztikus lelki 
kapcsolat fűzi, amely befolyásolja egész jövendő életét. Az 
apai féltő, óvó, támogató erő szintén meghatározó a gyer-
mek fejlődésében. Egy igazi családban az otthon melege biz-
tonságérzetet nyújt a benne élők számára. Ha gyermekein-
ket feltétel nélkül szeretjük, olyannak fogadjuk el amilyen; 

mindezek mellé elég figyelmet, megértést, elismerést kap; 
kérdéseire megfelelő választ adunk, akkor személyiségének 
fejlődése helyes irányba halad.

A gyermek úgy válhat a társadalom építőjévé, gazdagítójá-
vá, ahogy szüleinek kapcsolatát látja a világhoz, környeze-
téhez.

„A gyermek akkor emlékezik rád holnap, ha ma vagy vele.”
(T. Kraehmer)

Kenyeres Edina

* * *
mit jelentenek számomra a gyermekek?....

Minden gyermek egy áldás. Isten felénk áradó szeretete ki-
teljesedik egy emberi életben, akit nekünk szülőknek aján-
dékoz.

Nem véletlen, hogy a kismamára azt mondjuk, hogy „ál-
dott” állapotban van.

A három fiunk élete, öröme, bánata jelleme beleszövődik a 
család közös „szőttesébe”, melyet mindannyian együtt szö-
vünk.

A gyerekeinkkel kölcsönösen neveljük egymást. Örömmel 
tölt el a családdal való közös együttlét, ahol újra gyerekké 
válhatok, belemerülhetek az önfeledt játékba. Legalább eny-
nyire érdekes és izgalmas mindazt a tudást, értéket, hitet át-
adni az utódainknak, amit mi kaptunk.

Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az óvónői 
hivatásom során nap mint nap mások gyerekeivel is foglal-
kozhatok. Az otthoni és az óvodai tapasztalásaim kölcsönö-
sen segítik a munkámat a gyerekek nevelésében.

Szabó Marika



15

Ajándékot kapni mindig jó, főleg ha az ember az ajándék 
mögött ott érzi, tudja a másik szívét-lelkét. Egy ilyen külön-
leges ajándékkal gazdagodott a Cédrus Református Egyesí-
tett Szociális Intézmény a napokban – s vele együtt termé-
szetesen én is – mely nem más, mint egy tanya. 

Mit kezd egy szociális intézmény egy tanyával? Szüksége 
van egyáltalán erre? Jogosan teheti fel bárki a kérdést. 

Lassan négy esztendeje, hogy intézményvezetőként a Céd-
rus Intézmény munkáját segíthetem, vezethetem. Remélem 
az Úristennek tetsző módon, az Ő országát munkálva gon-
dozottak, elesettek és sok-sok munkatárs között. Az intéz-
mény elindulásának kezdetétől érett bennem a vágy, milyen 
jó lenne, ha lenne egy tanyánk. Elkezdődött a gondolkodás, 
lelkes keresgetés, mi módon is valósulhatna meg az álom. S 
jött, ami ilyenkor kijózanítóként szokott hatni, számos és el 
nem gondolt akadály, fal. S amikor már veszni látszott min-
den – látszólag – a falak leomlottak és ajándékba kaptunk 
egy tanyát. 

Gondozzuk és ápoljuk, legyen segítségül a szegény emberek 
ellátásában! – mondta a jószándékú ajándékozó. 

Három, a Cédrus ellátásához kapcsolódó teendő, feladat fo-
galmazódott meg: 

• a nehéz, ínséges gazdasági helyzetben érdemes lenne 
gazdálkodnunk, növényt termeszteni és állatokat nevel-
ni jó lenne „védett” munkahelyet teremteni hontalanná 
lett emberek számára, segítve őket a társadalomba tör-
ténő visszailleszkedésbe 

• a bentlakásos intézményeinkben élő emberek többségé-
nek az otthon falain kívül már nem létezik másik ott-
hon, külvilág; bizony jó lenne, ha a természet közelségét 
ezen a tanyán újra megélhetnék.

• Örömmel tudatjuk és tesszük közhírré, hogy 2012. au-
gusztus 1-én két hontalanná lett felebarátunkkal kö-
töttünk munkaszerződést és kezdték el napi, rendsze-
res munkájukat a Cédrus tanyán. A foglalkoztatás a 
Munkaügyi Központ pályázati lehetőségén keresztül  

valósulhatott meg. Köszönet érte a Hivatal vezetőjének 
és munkatársainak! 

Mit is jelent tehát a Cédrus védett munkahely programja? 

Visszatérés a munka világába.

Négy hónapon keresztül két olyan hajléktalanná lett férfit 
tudunk foglalkoztatni munkabérért – nem segélyért – akik 
hónapok óta munkanélküliek már. Ezalatt a négy hónap 
alatt rendszeres és tervezett munkát fognak ellátni, az erre 
kijelölt munkatársunk támogatásával. Reménység szerint át-
élhetik, hogy újra helyük és feladatuk van ebben a világban, 
a mai magyar társadalomban. 

Támogatás és motiváció.

A másik nagyon fontos része ennek a foglalkoztatásnak, 
hogy ezalatt a néhány hónap alatt egy mentor - szociális 
munkás személyében - kíséri, segíti a két férfit a felmerü-
lő nehézségek és döccenők közepette. Valamint szeretnénk 
aktívan keresni annak lehetőségét – már ezen időszak alatt 
–, hogy a négy hónap elteltével számukra munkát találjunk. 
Nagyon fontos lenne, hogy a lejárt, védett időszak után ne 
kerüljenek vissza abba a szituációba, ahonnét most elindul-
tak. 

A program előkészítő időszakában egy megbeszélés alkal-
mával arra kértem a két férfit, hogy fogalmazzák meg és ír-
ják le mit várnak ettől a lehetőségtől. A válasz mindkettőjük-
től szinte egybehangzó volt: Szeretnénk újra teljes életet élni! 

Adja Isten, hogy így legyen!

Nagy hála és öröm van a szívemben, szívünkben, hogy 
mindez megvalósulhatott. Átélhetjük annak csodáját, hogy 
már most vannak önzetlen felajánlások a segítségadás kü-
lönböző formáira. Van, aki kétkezi munkáját, van, aki szán-
tást és vetést, vagy a nélkülözhetetlen szakmai hozzáértést, 
tudást ajánlotta fel. Egy biztos, az imádságos háttérre folya-
matosan szükségünk lesz.

 Bánné Kiss Erzsébet 
 intézményvezető

CÉDRUS-TANYA
AJÁNDÉK TANYA – SZÍVBŐL NEKÜNK
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„Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”
(1János 5:4)

Az örömömet szétosztva büszkén hirdethetem, 
hogy van élet a házfalunkon kívül. Erről a kijelen-

tésemről egy napsütötte nyári tábor és egy erdő mélyén 
megbújó őszi hétvége tanúskodik, amelyet református 
gyülekezetünk kisgyermekes családjai töltöttek Egy-
házaskozáron majd, Nyárlőrincen. Engem az Úr Isten 
megszólított, kétség nincs. De, hogy újfent megmutat-
ta magát ezen alkalmakkor, bizonyossá vált. A prog-
ramok kicsiknek és nagyoknak egyaránt vidámságot, 
megoldásra váró helyzeteket tartogattak. Lehetőségünk 
nyílt arra, hogy fejlődjünk hitünkben és kapcsolataink-
ban. A reggeli áhítatok, a Gryllus Vilmos koncert és a 
közös bográcsozás mind-mind egységében erősítették 
a csapatot. Honismereti foglalkozáson magyarok győ-
zedelmes diadalait idézhettük fel, erdei túra és vetél-
kedő alkalmával egy időutazás részesei lehettünk. A 
táborok résztvevői különböző háttérrel, családi összeté-
tellel viselték egymást. Az intenzív együttlét kirajzolta, 
hogy mindenki emberből van, hasonló problémákkal. 
Úgy vélem a kapcsolatok nem az egyezőségben kell, 
hogy megmutatkozzanak. Magunkkal hasonlatos em-
berek társaságát keresni és megtartani nem kihívás. 
Nem rejt fáradságot, a másik felé forduló magatartást. 
Az elmúlt idők azt mutatják, hogy a zördülések követ-
kezményeként elfordulunk, elhagyunk és válunk. Isten 
arra hívott minket, hogy legyőzzük a nehézségeinket és 
összefogjunk. Az erőnk megsokszorozódik ha együt-
tesen törekszünk. Bennem a történések erős érzelmi 

reakciókat váltottak ki. Mindvégig széles skálát járt be 
a bensőm. Cipeltem a terhét annak, hogy a megfelelő 
hozzáállásommal, elegendő szeretettel diadalmas dol-
got hozhatok létre. Miért is nevezem tehernek? Embe-
ri kapcsolatot építeni, fenntartani és ápolni egyáltalán 
nem könnyű. Sok munka, odafigyelés, fegyelem kérdé-
se. Javarészt fáradtak vagyunk és elengedjük a törek-
vést. Nekem van miből újra erőre kapni és munkálkod-
ni azon, hogy minél többet adhassak másoknak, szépen 
szólhassak másokhoz. Újra és újra töltekezem az él-
ménnyel, amellyel a jelenleg Nyárlőrincen szolgálatát 
teljesítő Ágoston atya ajándékozott meg azon szeretet-
vendégségen, amelyet a váratlanul betoppanó csaknem 
45 fős bajai csicseri hadnak rögtönzött. A csutkababa 
készítő Ica néni drága, aki szinte már a határban várta 
az érkező kocsikaravánt, majd a feltámasztott biciklijé-
re pattanva vezette szeretett falujába és házába a soka-
dalmat. Szeretetből és szeretetért tanította utódainknak 
az egyszerűségben rejlő örömöket. Zárom is az emlé-
kek sorolását. Nyugodtsággal fejezem be az írásomat, 
hiszen mindezeket megoszthatom és együtt hordozha-
tom másokkal. Törekvésem, hogy a továbbiakban egy-
mást segítve, egymásra támaszkodva járjunk az úton. 
Beszélgetős programok, családos délutánok, előadások 
terveit szövögetem és persze „családok hétvégéjét” a 
ránk váró nyárra. Adja az Isten, hogy megerősödjenek 
a családok közösségei!

R. Füzesi Nóra
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CÉdrUs reFormáTUs  

egyesÍTeTT szoCiális inTÉzmÉny

Az intézmény központi telephelye: 
 6500 Baja, Pokorny J .u. 1-3. 
Telefonszám: 06-79/321-552 
E-mail cím: cedrus@cedrusbaja.hu 
Honlap: www.cedrusbaja.hu 
Intézményvezető: Bánné Kiss Erzsébet 
Telefonszám: 06-79/321-552/1 mellék 
E-mail cím: bannekisserzsebet@cedrusbaja.hu

Gazdasági vezető: Mészáros Mária 
Telefonszám: 06-79/321-552/3 mellék 
E-mail cím: meszarosmaria@cedrusbaja.hu

szolgálTaTásaink BemUTaTása

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

A bajai Idősek Otthona átlagos szintű bentlakásos elhelye-
zést biztosító intézmény. Az otthon a város központjában 
található, ezért könnyen megközelíthető.

Az ellátottak elhelyezése állapotuknak megfelelően törté-
nik.

A 80 férőhelyes otthonunk részben akadálymentesített, 
egyszintes épületekből áll, 1-2-3 illetve 4 ágyas szobákkal. 
Minden szoba bútorzattal felszerelt, valamint nővérhívó 
berendezés segíti az ápolás-gondozás folyamatát.

Az épülethez nagy kert és terasz is tartozik, amely kiváló 
lehetőséget nyújt idős lakóink nyugodt, békés környezet-
ben való pihenésére.

A teljes körű ellátás keretében intézményünk biztosítja:

Az intézmény az ellátottak részére biztosítja a teljeskörű 
ellátást, mely korszerű fizikai, egészségügyi és mentálhi-
giénés ellátást, napi háromszori étkezést, textíliával való 
ellátást jelent, valamint biztosítja a hitélet gyakorlását.

a bekerülés feltételei

Otthonunk tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény azon személyek számára, akik önmaguk ellátá-
sára nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.

Jelentkezéskor mindezekről részletes tájékoztatást nyúj-
tunk.

Vezető ápoló: Illés Ildikó 
Telefonszám:  06-79/322-647 
E-mail cím: idosotthon@cedrusbaja.hu 
 illesildi@cedrusbaja.hu

PsziChiáTriai BeTegek oTThona 
6500 Baja, Pokorny J. u. 1-3.

A Pszichiátriai Betegek Otthona gondozást, ápolást nyújtó 
bentlakásos intézmény, mely a Cédrus Református Egyesí-
tett Szociális Intézmény keretében önálló szakmai feladat-
ként működik. 

Vegyes profilú, ugyanis az ellátottak köre kiterjed a pszi-
chiátriai betegségben szenvedőkre, valamint a mentális re-
tardációban szenvedőkre egyaránt.

az intézmény feladata, célja
Az intézmény az ellátottak részére biztosítja a teljeskörű 
ellátást, mely korszerű fizikai, egészségügyi és mentálhigi-
énés ellátást, napi háromszori étkezést, ruházattal, textíliá-
val való ellátást jelent, hitélet gyakorlását.

Célunk az intézményben elhelyezett, önálló életvitelre nem 
képes, eltérő önellátási szinten lévő ellátottak egyénre sza-
bott, minél magasabb szintű ellátása, önellátásuk mértéké-
nek javítása, illetve meglévő képességeik minél hosszabb 
ideig való szinten tartása, szabadidejük tartalmas eltöltésé-
nek megszervezése, közösségi kapcsolataik fejlesztése, ez-
által életminőségük javítása, a családias légkör kialakítása!

az ellátottak köre
Pszichiátriai Betegek Otthonába az a nagykorú, krónikus 
pszichiátriai beteg vehető fel, illetve gondozható, aki az 
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ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető 
állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és egész-
ségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga el-
látására segítséggel sem képes.

A Pszichiátriai Betegek Otthonába történő felvételhez a 
területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, 
illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kór-
házi kezelésben részesül – fekvőbeteg-gyógyintézet pszi-
chiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő 
felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvé-
leménye szükséges.

Vezető ápoló: Nebojszáné Tüske Katalin  
Telefonszám: 06-79/321-928/1 mellék 
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, illetve au-
tista fiatalok és felnőttek részére nyújt szakszerű nappali ellá-
tást, alkalmat teremt társas kapcsolatok kialakítására, közös-
ségi, szabadidős, kulturális programokon való részvételre. 
Elsődleges célkitűzésünk, hogy segítséget nyújtsunk azok-
nak a családoknak, ahol fogyatékkal élő, már nem tanuló, 
fiatal felnőtt él és ezért a szülők egyikének napjait az ő gon-
dozása tölti ki.

Intézményünk hétköznap, munkanapokon reggel 7 órától 
délután 4 óráig tart nyitva. Igény szerint napközben ebédet 
is biztosítunk.

Napközink tagjai képességeikhez mérten fejlesztő, 
szintentartó foglalkozásokon vehetnek részt. Kipróbálhat-
ják, alakíthatják alkotóképességüket, tehetségüket a kéz-
műves, zenés, irodalmi és természetismereti foglalkozáso-
kon. Felszerelt tornatermünkben sportolhatnak.

Gondozottaink családjait:
 - tanácsadással, 
 - információnyújtással,

 - időszakos felügyelettel
is igyekszünk segíteni a rájuk nehezedő feladatok hordozá-
sában, a hivatalos ügyek intézésében, a munkavállalásban. 

FONI szakmai vezetője:  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.

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményen be-
lül a következő Hajléktalan ellátások működnek: 

nÉPkonyha 

A népkonyha az alapvető fiziológiai szükségletek kielégí-
tését célozza, naponta egy alkalommal biztosít meleg ételt 
nem csak hajléktalanoknak, hanem azoknak is, akiknek 
ugyan van fedél a fejük felett, de erre rászorulnak rossz 
szociális helyzetük miatt. A törvény által előírt egyfogásos 
étkezéssel szemben a Népkonyhán kétfogásos az ebéd, és 
nemcsak hét közben, hanem hétvégén is kínáljuk szolgál-
tatásunkat. Az ebédet helyben fogyasztják akik felkeresik 
a Népkonyhát.

NAPPALI MELEGEDŐ

A Nappali Melegedő legfeljebb 30 fő hajléktalan számára 
biztosítja a lehetőséget, hogy reggel nyolc órától este hat 
óráig kulturált körülmények között töltse a napját, fedél le-
gyen ez idő alatt a feje felett, lehetősége legyen a közösségi 
együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a sze-
mélyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, 
elfogyasztására, valamint szociális és egyéb problémáinak 
megoldásában segítséget kapjon szakemberektől.

haJlÉkTalanok áTmeneTi szállása 

A Hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az önellátásra 
képes hajléktalan férfiak részére az éjszakai pihenést, élet-
vitelszerű szálláshasználatot, valamint szakmai segítséget 
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nyújt a szállóról történő továbblépéshez. A fedélnélküliség 
megszüntetésével, a szállón dolgozó szakemberek szakmai 
hozzájárulásával lehetőséget kíván nyújtani az utcára ke-
rült embereknek, illetve azoknak, akik várhatóan oda ke-
rülnének, hogy humánus körülmények között megfelelő 
megoldást találjanak problémájukra. 

A szálló ehhez nyújt segítséget 20 férőhellyel, mosási, tisz-
tálkodási lehetőséggel, pihenés, kikapcsolódás lehetőségé-
vel a társalgóban, valamint a szakemberek munkájával.  

Hajléktalanellátás vezetője: Bakos Tibor  (szakmai helyettes) 
Telefonszám: 06-79/321-531 
E-mail cím: hajlektalan@cedrusbaja.hu 
 bakostibor@cedrusbaja.hu

i. számÚ gondozási kÖzPonT 
6500 Baja, Móra Ferenc u. 1-3. 

ELLÁTÁSI TERÜLETEI
 - házi segítségnyújtás
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi segÍTsÉgnyÚJTás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe 
vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükséges alapellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
 - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakó-
környezete higiéniás körülményeinek megtartásában 
való közreműködést,

 - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, il-
letve azok elhárításában való segítségnyújtást

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj a kérelmező 
havi jövedelme alapján kerül kiszámításra, erről az érdek-
lődő tájékoztatást kap, így a várható havi személyi térítési 
díj előre kiszámítható és tervezhető.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonuk-
ban élő, egészségi állapotuk miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelelő használatára képes betegek részére, 
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátásunk. Jel-
zőkészülék felszerelése után éjjel-nappal folyamatos fel-
ügyeletet biztosítunk a kérelmező otthonában. Segélyhívás 
esetén 20 percen belül megjelenik az ügyeletes gondozó a 
segélyhívó lakásán, majd megteszi a szükséges intézkedé-
seket.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rászorultság vizsgá-
lata után, térítésmentes ellátás.

Az I. számú Gondozási Központ  
szakmai vezetője: Kiss Éva 
Telefonszám: 06-79/322-360 
E-mail cím: gondozasikozpont@cedrusbaja.hu 
 kisevi@cedrusbaja.hu 
 
Vezető gondozó: Ladányiné Németh Mária 
Telefonszám: 06-79/322-360 
E-mail: nemethmaria@cedrusbaja.hu

Nyitva tartás munkanapokon: 7.30-15.30

ii. számÚ gondozási kÖzPonT

A II. számú Gondozási Központ a személyes gondoskodás 
körébe tartozó két szociális alapszolgáltatást nyújt, melyek 
az alábbiak:

 - idősek nappali ellátása,
 - étkeztetés 

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Az Idősek Nappali Ellátása, mint nappali ellátást nyújtó in-
tézmény a saját otthonukban élők részére biztosít két telep-
helyen olyan környezetet, ahol az ellátást igénybe vevők jól 
érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bővíthetik, épít-
hetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, programokba, 
s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak megfelelő 
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legyen. Azok az ellátási területen élő tizennyolcadik élet-
évüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, 
akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi 
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális tá-
mogatásra szorulnak. Számukra segítséget nyújtunk élet-
vitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból vagy más okból származó problémáik meg-
oldásában. Az idősek nappali ellátását igénybe vevők szá-
mára lehetőséget biztosítunk, igény szerint a napi egyszeri 
étkeztetésre (meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihe-
nésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a 
személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a közösségi 
szervezésű programoknak, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás 
nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egy-
aránt elérhető módon működjön. 

Telephelyek: 
6500 Baja, Szabadság út 81., telefonszám: 06-79/610-843 
6500 Baja, Telcs Ede u. 8., telefonszám: 06-79/610-749 
 
Nyitvatartási idő: 
hétfő – csütörtök: 7.30 – 15.30, péntek: 7.00 – 15.00

ÉTkezTeTÉs 
6500 Baja, Móra Ferenc u. 1-3.

Telefonszám: 06-79/322-360 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfő – csütörtök: 7.30 – 15.30, péntek: 7.00 – 15.00

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak 
a napi egyszeri meleg étkezéséről (ebédről) gondoskodunk, 
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen ko-
ruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk 
miatt. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy egész-
ségi állapota indokolja, kérésére diétás étkeztetést biztosí-
tunk. 

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely a 
lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevétel-
nek több módját biztosítjuk:

 - az étel kiszolgálását egyidejű helyben fogyasztással 
(Szabadság út 81., Telcs Ede u. 8.) az idősek nappali 
ellátását igénybe vevők számára,

 - az étel elvitelének lehetővé tételét, 
 - az étel lakásra szállítását.

A kiszállítás az intézmény erre a célra kialakított gépjármű-
vével történik.

Munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetést intéz-
ményünk nem biztosít. 

Telephelyek:
 - Baja, Móra Ferenc u. 1-3. 
 - Baja, Telcs Ede u. 8. (Idősek Nappali Ellátása)
 - Baja, Szabadság út 81. (Idősek Nappali Ellátása)

A II. számú Gondozási Központ 

vezetője:  Hernádiné Stefánkó Melinda Zsuzsanna 
Telefonszám: 06-30/481-7797 
E-mail cím:  hernadine.melinda@cedrusbaja.hu

kÖzÖssÉgi PsziChiáTriai elláTás 
6500 Baja, Móra F. u. 1-3.

A Közösségi Pszichiátriai Ellátás olyan önkéntesen igénybe 
vehető közösségi alapú gondozás, amelynek során a pszi-
chiátriai betegek saját otthonukban kapnak személyre sza-
bott szükségleteknek megfelelő segítséget.

az ellátottak köre:

Elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai betegek, 
akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyen-
súlyban tartható és életvitelükben, valamint szociális hely-
zetük javításában igényelnek segítséget.

Feladataink:
 - segítő beszélgetés,
 - a beteg saját környezetében való megtartása (intézmé-
nyi elhelyezés elkerülése),

 - a rendszeres gyógyszerszedés figyelemmel kísérése,
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 - a hétköznapi életvitellel kapcsolatos tevékenységek se-
gítése (bevásárlás, ügyintézés, stb.),

 - az ellátottak érdekérvényesítésének elősegítése,
 - intézményekkel, civil szervezetekkel, háziorvossal, ke-
zelőorvossal való kapcsolattartás.

TámogaTÓ szolgálaT 
6500 Baja, Móra F. u. 1-3.

Fogyatékkal élők önállóságának megőrzése mellett a saját 
lakókörnyezetben történő segítségnyújtás.

A Támogató szolgálat szakképzett munkatársai segítséget 
nyújtanak értelmi-, látás-, hallás-, mozgássérült és autista 
felnőtteknek, fiataloknak és gyermekeknek mindennapi 
életük megkönnyítésében.

Szolgálatunk a fogyatékkal élők életvitelét személyi segí-
téssel, szállító szolgálattal szeretné megkönnyíteni.

személyi segítés keretében az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtjuk:

 - fürdetés és higiénés ellátás (mosás, tisztázás),
 - napközbeni felügyelet, beszélgetés, felolvasás, sétálta-
tás, tornáztatás,

 - orvoshoz, egyéb közintézménybe történő eljutás segí-
tése,

 - hivatalos ügyek intézéséhez nyújtott segítség,
 - tájékoztatás a fogyatékkal élők számára igényelhe-
tő juttatásokról, fogyatékkal élők számára szervezett 
programokról.

a szállító szolgálat célja:

A fogyatékkal élő személyek közszolgáltatásokhoz, szoci-
ális és kultúrális intézményekhez való eljutásának segítése 
gépkocsival, mely kerekes szék szállítására is alkalmas. A 
szállítás térítésmentes.

a szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igény-
lő részére:

 - fogyatékossági támogatást,
 - vakok személyi járadékát, 

 - vagy magasabb összegű családi pótlékot folyósítsanak.  

A Közösségi pszichiátria és Támogató szolgálat 
szakmai vezetője: Miskolczy Péterné 
Telefonszám: 06-79/322-360 
E-mail cím: miskolczypeterne@cedrusbaja.hu

házasság- És CsaládgondozÓ szolgálaT 
6500 Baja, Szabadság út 81.

A Magyarországi Református Egyház Házasság- és Család-
gondozó Szolgálata 1991-ben jött létre. 

A 22 esztendő alatt, országos hálózattá növekedett és öröm-
mel tölt el bennünket, hogy 2010-ben Baján is megnyitotta 
kapuit ez a nagy múltra visszatekintő misszió. 

A Családgondozó Szolgálat várja azokat a személyeket, 
párokat, családokat, akik életvezetési nehézségeikkel, pár-
kapcsolati problémáikkal, mindennapi feladataik gondjai-
val, nem tudnak kihez fordulni. 

A Református Házasság- és Családgondozó Szolgálat kül-
detése, a segítségért kiáltó családok számára nyújtott támo-
gatás mellett, a közösségépítés, a családgondozás a meglé-
vő családok együttmaradásának segítése. 

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

A Házasság- és Családgondozó Szolgálat  
vezetője:   Pallós Boglárka 
Elérhetősége:  Baja, Szabadság út 81. – 
            (Idősek Nappali Ellátása) 
Telefonszám:  06-30/311-0772 
 
Nyitvatartás:  hétfőn és szerdán  8.00 – 12.00-ig,  
 csütörtökön  8.00 – 16.00-ig



ESEMÉNYTÁR

Támogatóink, akiknek fontosak vagyunk:
Forrás Patika BÁD TETŐ

ZÖLD-FRUIT KFT.
BAJA

A Cédrus kiemelt eseményei 2012-ben:

2012. 02. 05. 
Szeretetszolgálati Vasárnap, a bajai Református Temp-
lomban

2012. 02. 24. 
Esély Napja Baján

2012. 04. 
Pszichiátriai Beteg Otthona lakóinak részvételével, Re-
gionális Kulturális Találkozó Mohácson

2012. 05. 18 - 19 
„Szeretethíd” Országos Önkéntes Nap a Cédrus- Foni 
fiataljainak csatlakozásával

2012. 05. 11. 
A Foni „Mosoly” együttes részvétele a Bajai Utcazenész 
Fesztiválon

2012. 05. 07. és 10. 10. 
Református Hajléktalan Ellátások műhelytalálkozója 

2012. 08. 01. 
„Védett” munkahely program elindítása a Cédrus-ta-
nyán

2012. 10. 16. 
Idősek Telcs-és Alvégi Klubjában Idősek Napja

2012. 11. 13. 
A Szociális Munka Napja

23



ha örömét lelte a lapban, ajándékozzon meg vele mást is!


