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Kedves Olvasó!

BEKÖSZÖNTŐ

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

(Máté 7, 12.)

Már napok óta - de lehet néhány hete is van - hogy azon töröm a 
fejemet, miként tudnám, úgymond bevezetés gyanánt felvezetni azt 
a témát, melyet a Cédrus második megjelenő számában szeretnénk 
körbejárni. Nem másról van szó, mint a családról, egyfajta fontos 
kötelékről, mely összeköt, összefűz embereket, mint lánc a gyöngy-
szemeket. Erre vállalkozni nem éppen könnyű feladat, főleg ha az 
ember nem csupán általánosságokat és frázisokat szeretne puffog-
tatni.

Természetesen sok minden került elő bennem: régi és friss törté-
netek, mosolyogtató és búbánatos családi epizódok a saját és kör-
nyezetem életéből. Egy-egy elsárgult fotó, vagy a számítógépemre 
lementett digitális képek a gyermekeimről. Vajon mindezek jelen-
tik a családot? Lehet-e betűben és szóban, vagy csak kimondatlanul 
szívvel érezni, amit a család jelenthet?

A minap egy mellettem álló autóból – miközben mindketten a piros-
nál a zöldjelzésre várakoztunk – lelkes integetésre lettem fi gyelmes. 
Egy régen nem látott kedves ismerős, fülig érő mosollyal muto ga tott 
a hátsó ülésére. Először nem értettem, majd a következő pillanatban 
észrevettem a gyermekülést az autó hátsó ülésére szerelve, illetve 
annak is csak a legeslegfelsőbb részét, ami kilátszott a takarásból. 
Benne bizonyára egy kis gyermekkel, de közben a lámpa zöldre vál-
tott…
Tudom, régóta várta már az igazit, aki érte jön, s a felesége lehet. 
S vágyott a gyermekre is, akit ölbe, s körbe vehet szeretetével, gon-
doskodásával.

Egyszerű, tiszta kép, letisztult formák és kontúrok. Semmi mester-
kedés. Sehol egy csavar, csupán egy jeladás arról az igazi, őszinte 
örömről, amit a család adhat. Jelzés, vagy ha tetszik üzenet nekünk 
embereknek.

Advent van, lassan itt a karácsony. Egy családi képet őrzök ma-
gamban. Hiszem, nem csak az enyém, de remélem mindnyájunké 
is lehet.

Áldott, szép ünnepet kívánok mindnyájunknak!

Bánné Kiss Erzsébet
Cédrus Intézményvezető



B. Mikli Ferenc: Betlehemes, 2010
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A Karácsony margójára
Túl a történeti valóságon, Jézus megtestesülése - a bölcsőtől a koporsóig - egyúttal az 
isteni-emberi történet legtömörebb, legegyszerűbb és legösszetettebb képeit és szimbólu-
mait ajándékozza nekünk.

Mária és József alakja a bölcsőben fekvő gyermekkel: a család, minden család örök ben-
sőséges képe. Ugyanakkor azonban, szinte észrevétlen fordulattal, isteni költészettel: 
az örök szüzesség képe is. A család, a termékenység jegyei mögött itt az ember másik 
magasrendű életformájának, a természetfölötti élet előképének, a szüzességnek is leg-
bensőségesebb “hármasában” gyönyörködhetünk. Külön-külön és együtt: Jézus, Mária 
és József alakjában, a szent család, a karácsonyi barlang szeplőtelen látványa, egyszerre 
kimeríthetetlen szemléleti kincse minden családnak, s vezércsillaga minden egyes - tár-
sas vagy végképp magányos - emberi életnek. Csodálatos egyetemességet rejt magában, 
s oly észrevétlenül egyszerű “fogalmazásban”, amire egyedül a természetfeletti képes. 
Mint család: áldást osztó képe az emberiségnek, s ugyanakkor - a szüzesség isteni mély-
ségű fölfedésével - az örök, egyszeri ember megszentelése, annak kodifikálása, hogy az 
egyes ember a történelemnek nemcsak láncszeme, hanem egyúttal fölülmúlhatatlan vég-
célja, Isten szeretetének legfőbb tárgya is. Természetes és természetfeletti eme csodálatos 
egyensúlyában csakis így lehet jelen már most és már itt az a hatalmas feszültség, mely 
drámájával az egész univerzum sorsát kimérte, s melybe már most és már itt belefér a 
kereszt éjszakája, a bal és jobb lator, Veronika kendője és Júdás árulása, az egész emberi 
történelem, s azon is túl az egész teremtett világ “türelmetlen várakozása”. Az egyszerű 
képet (pásztorok, királyok és ökrök foglalatában) ihletett kézzel és kiapadhatatlan oda-
adással nem hiába idézték fel templomok falán a századok. E kép, mely természetfeletti 
“elkötelezettségével” mindent fölülmúló történést ígér - így érkezik ma is közénk, az 
éjszakában megeredő hóesés intimitásával.

(Pilinszky János, 1968. december 15.)



CSALÁD – BIBLIAI SZEMPONTO
A mai magyar társadalom látszólag 

legnagyobb problémája a gazda-
sági, pénzügyi válság. Remény-

ség szerint azonban, ha áldozatok árán 
is, de ez a recesszió orvosolható. Ami 
azonban nemcsak rövid távon, hanem 
hosszú ideig terhelődik rá az ország éle-
tére, a népesedési gondjaink. 20-30 évvel 
ezelőtt amikor közírók, illetve demográ-
fusok leadták az első vészjelzéseket sokan 
meg mo solyogták, vagy vészmadaraknak 
tartották őket. Mára azonban minden, 
kicsit is gondolkodó ember számára nyil-
vánvaló lett a társadalom elöregedése, a 
folyamatosan csökkenő gyermekvállalás, 
a há zas ságkötések ugyancsak draszti-
kus fogyása. Ezek mind halmozódnak és 
összhatásukban most már súlyosan rá-
nehezednek az ország életére.

Mostanra a felső politikai szintekig eljutott 
ennek a ténynek nemcsak a felismerése, 
de a probléma kezelésére történő készség 
is. Ezekben a napokban egymást érik azok 
a kormányzati döntések, melyek akár az 
adópolitikában, akár egyéb gazdasági 
területek (pl. gázártámogatás) a családok 
anyagi helyzetének a megerősítését 
igyekeznek szolgálni. Minden ilyen in-
tézkedés és kormányzati lépés nagyon 
fontos és üdvözlendő. Hatása nemcsak 
rövidtávon, de hosszú távon is bizonyosan 
érzékelhető lesz. Ugyanakkor azt is lehet 
tudni, hogy önmagában az úgynevezett 
politika, ezt a kérdéskört teljes egészében 
nem tudja kezelni. A sokak szemében 
legfontosabbnak tartott anyagi tényezők, 
illetve azok prognosztizálható jövőbeni 
alakulása nem old meg mindent. 
A manapság gyakran megkérdezett  
magatartáskutató (Dr. Kopp Mária) vizs-

gálatai alapján a magyar társadalom 
értékrendjében nagyon előkelő helyet 
foglal el a család, illetve a gyermek. Az 
emberek többsége számára a legfőbb 
értéket jelenti. Miközben ez így van – hisz 
a kutatások ezt támasztják alá – a másik 
oldalon mégis a családi életek válsága, 
illetve a csökkenő gyermekvállalási kedv 
a szomorú tény. Lássuk, hogy az én 
értelmezésemben ennek az ellent mon-
dás nak mi lehet az oka? 
Miközben az ember szíve mélyén, a 
legbensőbb énjében vonzódik a valódi 
értékekhez, melyeket „nem emészt meg 
a rozsda és a moly, és nem lopják el a 
tolvajok”, eközben a korszellem, de talán 
még inkább az önzés más irányba terel. 
Néven nevezve a dolgot, ma nagyon 
sokan azt gondolják, hogy a szabadság  az 
egyén abszolút önmegvalósítása, illetve 
az önérdek érvényesítése. A mai ember 
számára mindenek fölött és előtt az egyén 
életének teljes mértékű kiszélesítése a cél. 
Az individum kizárólagos elsőbbséget 
jelent minden közösségi formációval 
szemben. Miközben a lelkünk mélyén 
szeretnénk mély és bensőséges családi 
harmóniában élni házastársunkkal és 
gyermekeinkkel, eközben az említett 
önérdek ezt a szándékot megtöri és 
lerombolja. Vélhetően sok fi atal ember 
számára a házasság egy olyan kötelék, 
amely korlátozza az egyén szabadságát és 
egyre többen távol tartják magukat ettől 
a szövetségtől. Márpedig az emlegetett 
kutatások alapján a gyermekvállalásnak 
a legnagyobb esélye és legjobb adottságai 
a házassági, családi kötelékben vannak. 
Hívő emberek számára ebben az érték-
zavaros világban különösen is fon-
tos tájékozódást és eligazodást jelent a
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Biblia világa. A Szentírás tanítása családdal, 
házassággal kapcsolatban meglehetősen egyöntetű. 
Az Ószövetség embere számára a földi életben 
az Isten áldása, illetve annak kiteljesedése, szinte 
a legfőbb jó, a családi élet harmóniája az élet 
megkoronázása. 

A 128. zsoltárban ezt olvassuk: „Feleséged olyan 
házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid 
olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. 
Ilyen áldásban részesül az az ember aki féli az Urat.” 
Ez a fajta szemlélet nemcsak egy elméleti igazság, 
hanem bibliai személyek életének, küzdelmeinek 
legvalóságosabb meghatározója. Belső harmónia 
és békesség az ószövetségi ember számára csak az 
Istentől megáldott családi élet révén lehetséges. 
A bibliai bölcsesség irodalom meglehetős nagy 
gyakorlatiassággal igyekszik ehhez az alap igaz-
sághoz felsorakozni.  A Prédikátor könyvében 
többek között ilyeneket olvasunk: „Van egyedülálló 
ember, akinek nincs senkije, sem fi a, sem testvére 
mégsincs vége fáradozásának; nem elégszik meg 
a gazdagsággal és nem mondaná: ugyan kiért 
fáradozom és kiért vonom meg magamtól a jót? Ez 
is hiábavalóság és elhibázott dolog. Jobban boldogul 

kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye 
van. Mert ha elesnek, az egyik ember felemeli a 
társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik 
nem emeli fel senki. Éppen így, ha ketten fekszenek 
egymás mellett megmelegszenek; de aki egyedül van, 
hogyan melegedhetne meg.” (Préd. 4:8-11)
 
Természetesen a Biblia semmi emberi dolgot nem 
abszolutizál, így a családot sem. Isten igéje arról 
beszél, hogy nem ez a végső valóság, mégis a 
földi életünk során az egyik legfontosabb Istentől 
kapott ajándék és egyben oltalom, ami az életünk 
egészére döntő meghatározottsággal bír. Urunk azt 
szeretné, hogy ha ezzel a Tőle kapott ajándékkal 
felelősségteljesen és elkötelezetten tudnánk bánni 
és azzal élni, keresvén a családi életben is „nem a 
magunk hasznát, hanem elsősorban a másokét”. 
Mára az advent és a karácsony egyre erőteljesebben 
a család ünnepévé lett. Azt kívánom, ne csak egy 
múló hangulat, vagy tüneti kezelés legyen az ünnep a 
családi életünkben. Hanem a szó legjobb értelmében 
Istentől megáldott ünnep, illetve ajándék, amelynek 
hatása az év többi napján is elkísér. 

Bán Béla
református lelkész
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Soli Deo Gloria mozgalommal 
Balatonszárszón

Mindenszentek után készü-
lődtem anyukámmal, hogy 
kivigyük csokrainkat, koszo-

rúinkat a temetőkertbe. Szomorkás 
szerdai napon várakoztam a kocsi-
ban, amikor anyu holmijai között 
rakosgatva, kezembe akadt egy 
régi, sárga papír. Ismerős betűk, a 
nagyanyám írása, kék és piros tinta… 
homályos lett a tekintetem, amikor a 
végére értem. Elképzeltem a katolikus 
zárdában tanuló egyetlen református 
kistanító nénit – ő volt az én Tetuska 
nagymamám –, aki a II. világháború 
alatt a Bajai Kórház, németországi 
hadikórházában dolgozott és ismerte 
meg nagyapámat… 

Megjelent előttem a tanyasi tanítónő,
aki négy osztályt vitt párhuzamosan, 
nem okozott neki gondot a differenciá-
lás és a tanulásszervezés sem. Fiatalon 
lett özvegy és tartotta meg gyászoló 
hűségét harminckét évig s nevelte 
nagy szeretettel egyetlen kislányát, 
aki az én anyám. Visszazökkenve a 
jelenbe rájöttem, az idő ismétli magát. 
Számomra is az a fontos, ami neki, én
is azokat az értékeket próbálom men-
teni, amelyeket ő, nekem is a legfőbb 
gondom a reám bízott életek, sorsok 
alakulása. Talán én is vihetek tovább 
valamit az ő lelkületéből.
Ő mindig megtalálta a rosszban a jót. 
Mindig tudott adni, emelni, szolgálni 
és kicsinek maradni. Szilárd hite és 
optimizmusa az egész családunk 
összetartó ereje volt.

Az alábbi gondolatok voltak a lapon, 
amelyet akkor írt, amikor búcsúzott 
pályájától.

   „Valamikor a Tanítóképzőben elfogadtam közös jeligénknek 

„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld…később azt 

vallottam: „Légy erős,  szedjük össze az erőnket népünkért és 

Istenünk városaiért! Az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát! „  

/II.Sámuel 10,12./

    Aztán, mikor nevelőnő lettem Szekszárdon – kezdtem sejteni, 

hogy egészen más a nevelői feladat.. Később emberformáló 

munkámhoz nagyon sok segítséget kaptam az irodalomból, 

hisz megismerhettem a népi írók eszméit, tevékenységét, 

küzdelmeit; hallgattam nagy részüket Szárszón a kis Varga 

Balázzsal és sok más nagyszerű fi atallal. És – hetekig Németh 

László szellemének varázsa és társasága mellett Veres Péter, 

Darvas József, Féja Géza és társaik haladó eszméi 

adtak egy életre szóló értékmérő 

útmutatást.

    Sorolhatnék nagyszerű 

neveket, emlékeket, ami a 

legszürkébb életű emberek 

visszaemlékezéseit is szí-

nesítik, tán beara nyoz zák.

Ha most csupán önmagamról 

kellene beszélnem, el kell 

mondanom, minek örültem 

talán a legjobban. Nem a 

számtalan jutalomnak, a 

megbecsülés többféle megnyil-



 

A Cédrus újság első számában lévő írásom olyan, mintha nagyanyám gondolatainak a kistestvére volna. Ennek 
azért is örülök, mert élő és formáló minden, amit írt.  Úgy érzem, velem van ma is Tetuska, létezik folytonosság 
és nem a halálé az utolsó szó, így Mindenszentek után sem.

Pallós Boglárka

vá nulásnak örültem legjobban. A szívemet 

melegítő élménysorozatból azt emelem ki, amikor 

egy nagy nehezen beiskolázott 11 éves, végtelenül 

elmaradott fi úcska kezét fogtam az I-IV. osztály 

ki tudja hány csoportja mellett, s igazgattam 

a ferde, fekvő s álló egyenesek vázolásához. S 

hogy jobb kedvre derítsem, úgy rajzoltuk le a 

kirakott pálcikákat, ahogy a  szeptemberben 

beiskolázottak éppen a 4-et írták. – Látod Jóska 

ez a négy! Ugye nem is nehéz, le tudtad írni! 

- Ez a 4 !? Amit én ide írtam?!  Köszönöm! 

– és elkapta bíztatóan mosolygó fejemet és – 

megcsókolt.

     Most pedig, amikor búcsúzom a kis Jóskáktól; 

Anikómtól; a tanítványok javától, a drága 

kicsikéktől, akikkel annyi nagyszerű fölfedezést 

tettünk, hősöket, dolgokat ismertünk meg, 

kutattunk föl… akik részesei volta a szürke 

hétköznapoknak…

      Köszönetet mondok minden mesteremnek, hogy 

szellemük bennem munkálkodott. Szüleimnek, 

akiktől érzékeny szívet, s emberséget nyertem, 

munkatársaimnak Nagymaroson s itt Baján, akik 

nagyszerű munkaközösséget, testvért, barátot, 

támaszt – az életet jelentették számomra. S ha nem 

is lehettem „százhuszat verő 

szív”, de voltam a nemzet 

boldog napszámosa.

„Mert mi teremtünk szép 

okos lányt, és bátor értelmes 

fi út, ki őriz belőlünk egy 

foszlányt, mint napfényéből 

a Tejút, - és ha csak pislog 

már a Nap sarjaink 

bízván, csacsogva jó 

gépen  továbbszállanak a 

művelhető csillagokba. / 

József Attila: Március 

1937./”

Szösz Edit Zsuzsanna
1945

Tetuska és a férjem
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CÉDRUS  –  CSALÁD
mi a család?
szeretünk-e családban élni? 
a legtöbb emberben talán még 
sohasem merült fel ez az egyszerű 
kérdés, hiszen családban élni termé-
szetes. a család az a hely, amibe 
természetes módon beleszületünk, 
az a hely ahol az ember „készül”, 
személyisége formálódik. a család 
olyan hely, ahol barátokkal kölcsö-
nös bizalomban és szeretetben 
élünk. 

A család és a társadalom (nemzet) 
egymás kicsi és nagy változatai. 
Mindkettő emberekből áll, 

akiknek együtt kell élniük, dolgozniuk, 
akiknek a sorsa így vagy úgy, össze 
van kötve. Mindkettőben megjelennek 
az emberi kapcsolatok alkotóelemei: 
szerepek alakulnak ki (női és férfi , fi atal 
és idős, anyagias és érzelmes, vezető és 
vezetett), mindkettőben jó vagy rossz 
döntéseket hoznak, használják erejüket, 
gondolataikat, hatalmukat, közös célokat 
keresnek. A társadalom tehát, amelyben 
élünk nem más, mint minden létező 
család összessége. Az egyes családokban 
zajló élet, a hétköznapok és az ünnepek 
tükröződnek a sok apró családból fel épü-
lő nagycsaládban, a társadalomban.
Minden család tanít valamit arról, hogyan 

bánjunk egymással és a kül világgal: hogyan boldoguljunk, 
mit tegyünk a világ igazságtalanságaival és visszataszító 
dolgaival, hogyan viszonyuljunk önmagunkhoz és egy-
máshoz. Vannak családok, amelyek alkalmazkodást, csendes 
beilleszkedést tanítanak gyermekeiknek, vannak, amelyek 
lázadást. Vannak közös felelősségre nevelő családok, és 
vannak mindent ráhagyó hozzáállást gyakorlók. 

Egykor, az ősi társadalmakban (a világ néhány helyén 
még ma is) a család volt az ismeretek, a tudás egyetlen 
forrása. A család tanította meg gyermekeivel, amire a 
felnőtté váláshoz szükségük volt. Megtanította őket, 
hogyan gondoskodjanak önmagukról, hogyan tartsák fenn 
magukat, hogyan törődjenek, hogyan kezeljenek másokat, 
és hogyan forduljanak a világ felé. Sok olyan dolog, amit ma 
létfontosságúnak tartunk (írás, olvasás, helyes táplálkozás, 
nyugdíjba vonulás), néhány száz évvel ezelőtt érthetetlen 
vagy jelentéktelen lett volna. Ma, bár jóval bonyolultabb, 
összetettebb világban élünk, s tudástárunk is ehhez 
foghatóan gazdagodott, bonyolult társadalmunkban nincs 
olyan család, amelytől elvárható lenne (ahogyan egykor), 
hogy mindent megtanítson gyermekeinek. 

Intézményeket hoztunk létre és szakembereket képeztünk 
tehát, akik a tanítás, nevelés, „emberformálás” egy részét 
átvállalják. Mivel a tanulás nagy része a családon kívülre 
került, gyakran megfeledkezünk róla, hogy az igazi értéket 
az emberek, az együtt töltött idő jelenti. A családi életre, 

„Te vagy az íj, mely gyermekeidet,
mint élő nyilakat a jövőbe repíti.” 
                             (Kahlil Gibran)



az együtt töltött időre már csak a maradék jut, miután 
a munkahely, az üzlet, az iskola, a templom befejezte 
„nevelésüket”. Az intézmények (melyeket mi magunk 
alkottunk és alkotunk ma is, hogy segítsenek nekünk 
ügyes, bölcs, szorgalmas, művelt gyermekeket formálni) 
valójában a család természetes elválasztói. Ezért én 
úgy gondolom, kötelességünk kézbe venni, kézben 
tartani, jól megformálni és megválasztani a családunkat 
körülfogó, a családunkat formáló intézményeinket 
is. Nézzünk körül! Valóban értékes példák, időtálló 
minták mentén válnak felnőtté gyermekeink? Biztosan 
beérjük azzal, ha jó szándékú, tiszta, valójában azonban 
üres, tehetségtelen, középszerű ingerek, élmények, 
kultúrának nevezett giccshatások érik őket? A család 
nem csak azért felelős, ami benne történik, de azért is, 
amire elmulaszt figyelmeztetni. Nem elég az éhséget 
csillapítani, az sem mindegy, finom-e az étel!

Persze a gyermeknevelés az egyik legnehezebb munka 
a világon. Az igazán jól működő családokban a szülők 
tisztában vannak azzal, hogy lesznek problémák, 
egyszerűen azért, mert ez az élettel együtt jár, és minden 
új probléma megjelenésénél készen állnak a kreatív 
megoldásokra. A problémák megoldása, az út megtétele, 
a falat ízesítése a fontos. A jól működő családban nem 
csak a szülők, nagyszülők és gyermekek, de a szeretet, a 
figyelem, a türelem, a tapintat, az áldozat, a megbocsátás, 
a derű és a humor is együtt él – harmóniában.

Felmerül a kérdés: van-e tökéletes, boldog család a 
valóságban? Szerintem, van. De ahogyan a boldog 
társadalomnak sincs története, a boldog családoknak 
sincs. Nem kiabálnak, nem panaszkodnak, nem válnak el, 
szakadnak szét, nincsenek a figyelem középpontjában – 
szinte láthatatlanok. Csak vannak. De ők az íjak, melyek 
gyermekeinket, mint élő nyilakat a jövőbe repítik. 

Kovács Zita



KÖTELÉKEK
Az a megtiszteltetés ért, hogy a Cédrus szer-

kesztői felkértek, írjak arról, hogy milyen érzés 
nagyapának lenni. Azt mondhatnám, hogy 

a világon a legjobb, de akkor is ezt éreztem, amikor 
a gyermekeim születtek. Sokszor mondják, hogy 
nagyszülőnek lenni azért kellemes állapot, mert a 
felelősség a szülőké, a boldogság pedig a nagyszülőké. 
Tetszetős mondás, de kissé sántít. Nagyanyának, 
nagyapának lenni azért is a legjobb dolog a világon, 
mert az unokákért való felelősségben is osztozhatunk 
a szülőkkel.

A Jóisten megadta a feleségemnek és nekem, hogy 
eddig született hét kis unokánk közül hárommal és a 
szüleikkel együtt lakhatunk. De más városokban élő 
unokáinkat is gyakran láthatjuk. Megjegyzem, az lenne 
ideális, ha – mint régen is volt – a három nemzedék 
együtt élhetne békességben és szeretetben. Az idős 
nemzedék látná, hogy az unokáik miként cseperednek 
szellemiekben és testiekben egyaránt. Lelki fejlődésük 
záloga - ezért tartjuk fontosnak a családban - a 
hittanoktatás és a vasárnapi istentiszteleten való 
részvétel.

A családi közösségben még a nap is jól kezdődik. Az 
idős embert hamar kiveti az ágy, én már korán fenn 
vagyok. Van, aki 7-re megy munkába, a gyerekek 
ekkor kelnek. Vidáman indul a nap. Van idő, hogy 
az iskolai leckét még egyszer átnézzék. A nagyobbak, 
Dani és Ádám indulnak az iskolába. Míg kisebbek 
voltak, elkísértük őket, most már, lévén, hogy 5. és 
6. osztályosok, erre nincs szükség. A legkisebbet, 
Melindát 8 órára visszük az óvodába. Lehetőleg 
az édesanyja, hiszen az a jó, ha a gyerekek minél 
többet lehetnek a szüleikkel, de ha erre nincs mód, 
akkor a nagymama vagy a papa van beosztva. A 
kicsi a délutánt már itthon tölti. Mesével, játékkal, 
beszélgetéssel, énekelgetéssel. Közben megérkeznek 
a testvérei. Megtudakoljuk, hogy mi történt az 



iskolában, miből feleltek, milyen új anyagot 
tanultak és mi a házi feladat. Egy kis játék után 
következik a tanulás. A leckében általában a 
szülők segítenek, a zongora leckében a mama, 
a papa pedig a tartalék. Azt hiszem, hogy 
amikor egy napomról beszámoltam, semmi 
különöset nem mondtam. Más nagyszülők is 
így foglalkoznak az unokáikkal.

Nem érzem magam feljogosítva, hogy kedves 
nagyszülő társaimnak tanácsokat osztogas-
sak. Azt hiszem, valamennyien egyetértenek 
velem, hogy a családban – akár varázsszónak is 
tekinthetjük – a legfontosabb a szeretet. Ez sok 
nehézségen átsegít bennünket. Hasonlóképpen 
fontos a nagyszülő – unoka kapcsolatban 
a türelem. A szeretetnek kölcsönösnek kell 
lenni, a türelem inkább az idősebbektől, a 
nagymamától, nagypapától várható el, nem az 
unokától.

Rengeteg olyan tennivaló van az unokák 
körül, amit a nagyszülők örömmel teljesíte-
nek. Nagyszerű beszélgetéseket lehet folytat- 
ni a kicsinyekkel, amikor óvodába vagy 
iskolába, edzésre vagy zeneórára visszük 
őket. A játszótéren is elkél a felügyelet, amint 
látom, általában ez is a nagyszülők szívesen 
vállalt feladata.

Még egy fontos dolgot megemlítenék. Nem 
vezet jóra, ha bort iszunk és vizet prédikálunk 
– állítja a bölcs, régi közmondás. Az emberi 
személyiség formálásában döntő szerepe 
van a példamutatásnak. Nem valami nagy 
dolgokra gondolok. Ha nem káromkodok, 
nem köpködök, nem szemetelek, akkor 
unokáim sem fogják tenni. Ilyen egyszerű a 
nagyapai szerepkör betöltése. És még annyi: 
legyen mindig meleg szívünk, dicsérő vagy 
vigasztaló szavunk, segítő kezünk.

Dr. Gál Zoltán
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ALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOKALAPGONDOLATOK
A híd és a fal ősi metaforák. Olyan tartalmakat 
jelölnek, amelyek az emberi valóság nélkülözhetetlen 
elemeit tartalmazzák. A család hidak és falak bo-
nyolult rendszere. 
Falai védelmet, biztonságot teremtenek. Szinte 
minden veszedelmes erő távoltartására alkalmasak. 
Különösen nagy szüksége van erre a biztonságra, 
védelemre a felnövekvő, a fáradt, a gondokkal, a 
betegséggel küzdő s az öregedő embernek. 
A család híd. Generációk között biztosít kapcsola-
tot, kötődést: nagyszülők, szülők, unokák találko-
zását teszi lehetővé. A család számos ponton köti 
tagjait a társadalomhoz: híd, amely közösségekhez 
vezet. Híd, amely bevezeti a 
családtagokat a család történe-
tén keresztül a történelembe. 
Híd, amely a történelmi időn 
át a teremtés rendjébe vezeti a 
rajta biztonsággal közlekedőt. 
Aki családot épít, a teremtés ősi 
rendjét erősíti.

Keresztes József

A család magát az életet és a szeretet jelenti. Iga-
zi értéket nyújt az értékekhez ma már csak elvétve 
ragaszkodó, pénzelvű világban. A család az egyet-
len iskola, ahonnan megtanulható, hogy adni többet 
jelent, mint kapni. Jelenti a társ megértését, a gyer-
mekek örömét, reményt és jövőt és persze a jelen 

gond-jait is, amelyeken nélküle 
aligha sikerülne felülemelkedni. 
És jelenti mindennek a közössé-
gét, mert a család a legfontosabb 
egység és közösség. Ezért kell 
megóvni tekintélyét és erejét – 
minden áron.

Dr. Révfy Zoltán

A család számomra az a puha, meleg fészek, 
amelynek minden moccanása mindig (értsd: minden 
egyes pillanatban) Isten iránti szenvedélyes hálát 
döbbenti szívembe.

Ahogy a feleségem hazavár, ahogy a gyermekeim 
az induló havazást megujjongják, ahogy nagy-
szüleik átkarolják az egész családot, mind-
mind a Teremtőmre mutat, az ő jelenlétét teszik 
jelenvalóvá.
Ha hazaérkezek, beteszem a kisajtót magam mö-
 gött, belépek, és rámcsimpaszkodnak lányaim, em-
lékezni kezdek. 

Például a Református Szeretetszolgálat adventi 
fi lmjére, amelyben egy iszapsújtotta család tagja, 
egy édesanya mondja el, hogy úgy érzi magát, 
ahogy 2000 évvel ezelőtt Mária, amikor nem volt 
hová lehajtani a fejét...
A család melegében nem vetem hátam mögé a 
külvilág dolgait,
hanem hálát adok a melegért, és imádkozok a 
hidegben didergőkért.

Czibere Károly

Id. Pieter Brueghel: A betlehemi népszámlálás, 1566
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A család olyan, mint egy fészek, amely meleget ad, 
biztonságban tart, megvéd és megőriz. Testi és lel-
ki táplálékkal lát el  és a szeretet , megértés hatja át. 
Mindebből következik, hogy a legfontosabb helyet 
a család foglalja el az életünkben. Mindaz, amit a 
család nyújthat nekünk szük-
séges és elégséges ahhoz, hogy 
eligazodjunk az életben. Persze 
a család számomra csakis a ha-
gyományos norma szerinti el-
vek alapján, az anya, apa, gye-
rekek, (nagyszülők) jelentik.

Hornyák Ferencné

A család számomra a biztos háttér, a szeretet szív-
melengető „tűzhelye”. Mint minden család életében, 
a miénkben is vannak nehéz, embert próbáló helyze-
tek, de talán nincs olyan nehézség, melyet közösen, 
meg ne tudnánk oldani. Családban érzi igazán az 
ember, hogy valóban nincs egyedül.

Zsigó Róbert

Arany János szavaival, a család „a pulyának biztos 
menedéke, a sasoknak kirepülő fészke.”

Magam is ezt vallom, annyit hozzátéve, hogy ennek 
elérését csak egy biztonságban, harmóniában, szere-
tetben élő család tudja igazán biztosítani.

Szőke Györgyné 

A hajnaloknak már hideg a fénye, régi idők meséje 
most újra éled és emlékezem a jó 
család melegére. Anyám ölére és 
apám fáradt, simogató meleg ke-
zére. Családként voltunk boldog, 
egymást szerető emberek, de ne 
legyenek ezek emlékek. Lehu-
nyom a szemem és fellebben ben-
nem a szeretet, mely talán a vilá-
gon a legnagyobb emberi érték.

Dr. Zöld Lászlóné
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Nem jó az embernek egyedül lenni. E bibliai 
mondat megállapítását egyre fontosabb szem 
előtt tartanunk napjaink én központúvá váló 

világában. Természetesen a Bibliában megtaláljuk 
annak az állapotnak is a leírását, ami az ember számára 
jó. Ez pedig a társak jelenléte életünkben. Jó, mikor az 
embernek vannak társai, barátai.

Egyszerű rövid gondolatok ezek. Könnyű ezek 
igazságát megállapítani. De talán még fontosabb 
hozzátenni: e társakkal, barátokkal való kapcsolatot 
ápolni is kell. Így már nem is egyszerű ez a képlet. A 
tartós kapcsolatokért tenni is kell!

Mi a helyzet akkor, ha valaki valamilyen oknál fogva 
nem tud kapcsolatokat kialakítani, nem tudja meglévő 
kapcsolatait gondozni? Nem tudja, mert élethelyzete, 
kora, egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy 
társaságba járjon. Ilyenkor jöhet jól a szervezett 
segítség. 
Intézményünkbe olyan fogyatékossággal élő fi atalok 

„Bár legtöbben a végsőkig próbáljuk leplezni, a valóságban mindannyian fogyatékosok vagyunk.
És ez a jó, mert Isten éppen így tud megközelíteni bennünket.” 

(Jean Vanier)

járnak, akik már kijárták az iskolát, de szeretnének 
továbbra is társaságba járni, részt venni egy közösség 
életében. Az életükben szükséges folyamatos segítsé-
get napközben intézményünk tudja biztosítani szá-
mukra. Így a szülőknek lehetőségük van továbbra is 
munkát vállalni. A Fogyatékosok Nappali Intézménye 
(FONI) elsősorban egy olyan intézményi segítséget 
adó szolgálat, ahol a hozzánk járó fi atalok társaságban 
lehetnek. Ahol fi gyelnek rád, ahol megkérdezik: hogy 
vagy, mi a helyzet veled, ahol várnak a társak. Olyan 
társak, akiket az évek alatt rengeteg közös élmény, 
öröm és néha bánat kovácsolt egy összetartó, egymás-
ra fi gyelő társasággá, közösséggé.

Nem iskola vagyunk. Bár hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy ellátottaink fejleszteni tudják képességeiket, 
adottságaikat. Olyan intézmény vagyunk, ahol a 
hozzánk járók jól érzik magukat, ahol barátaikkal 
találkozhatnak, ahol barátokat szerezhetnek, ahol 
a programok azért szerveződnek, hogy élményt 
adjanak, hogy értéket közvetítsenek, és ahol a szülők 
biztonságban tudhatják gyermeküket arra az időre, 
amíg dolgoznak. Mindezekért napi programjainkat 
változatosra szervezzük. Szeretünk énekelni, zenélni, 
alkotni, részt venni kulturális rendezvényeken, 
kirándulni, utazni, táborozni, tenni magunkért és 
tenni másokért is.
Hála Istennek sok segítő, támogató szándékú ember is 
mellettünk áll ebben a szolgálatban.

Intézményünk minden hétköznap 7-16 óráig 
tudja fogadni a segítséget igénylő fi atalokat. Sze-
retettel várunk mind kedves minket megismerni 
szándékozót!

Molnár Egon
FONI szakmai vezető

Nappali ellátás fogyatékossággal élőknek
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a Foni-ba járók nem csak nappali el-
látásban részesülnek, hanem az intézmény 
munkatársai valódi segítséget, támaszt kí-
vánnak nyújtani a mindennapi élet kesze-
kusza kihívásai, feladatai, nehézségei 
között.

Thuma Zoltánnal beszélgettem, aki a Bácska Áruház 
ügyintézőjeként, 25 évig erősítette a dolgozók körét, 
szinte hozzátartozik a bajai városképhez, apró terme-
tével, lendületes járásával, optimista, kedves, közlé-
keny habitusával.

Zoli két éve tagja a fogyatékkal élő fiatalok nappali 
intézetének itt a Cédrusban. 
Az alapjait és református öntudatát, az Erdélyből 
származó édesanyjától és ügyvéd édesapjától kapta.
Szeretetteljes családban nőtt fel két bátyja ma is kísérő, 
gondoskodó figyelemmel követik sorsát.
Álljanak itt az ő gondolatai, hitről, családról, ba-
rátságról, a közösséghez való tartozás öröméről.
Igazi ökumenikus szemléletű emberrel van dolgunk, 
hiszen Zoli amellett, hogy a Bajai Református Egyház 
tagja, más gyülekezetek közösségi alkalmait is szí-
vesen látogatja, énekel a baptista és az evangélikus 
testvérekkel vagy éppen nagy örömmel hallgatja Zsolt 
Atya szavait.
Gyermeki őszinteséggel így vall legbelső meggyő-
ződéséről.

“Hiszek Istenben, az Úr Jézus Krisztus az én 
megváltóm. Tartozom egy gyülekezethez, az ember 
tartozik valahová, van egy életcélom, hogy eljussak a 
Mennyek Országába.(...)
“A családom, anya, apa, Géza, Attila, Buba, Ilike, sok 
unokatestvérem...számomra fontos a család, mert  
Géza az, akire tudok támaszkodni. mindkét test-
véremhez bizalommal tudok fordulni. Annak örülök, 
hogy bátyáim egészségesek és bírják ezt a sok min-

dent és gondot viselnek rám.”
FONI-s relációiról a következőket mesélte el nekem:
“Legjobb barátom Zoli, Csabi, Tamás, kis Tamás, 
Gábor. Bettinával és Arankával is jóban vagyok. 
Kedves barátnőm, párom Anita.

Az itteni események között a legjobban a kirándulá-
so kat, a jó baráti kapcsolatokat szeretem. Sokat lehet 
játszani, vannak csoportos foglalkozások, a minden-
napos torna is nagyon jó. A külső intézményekkel való 
kapcsolattartás, az új emberek megismerése miatt je-
lentős nekem... azért járunk ide, hogy fejlődjünk. Az 
önállóságra nevelnek minket.”

Munkatársaim is nagy szeretettel válnak Zoli 
fodrászává, mentorává, új ruhákhoz segítik. A közös 
háztartástan és kézműves foglalkozások alkalmával  
Zoltán kipróbálhatja magát, hogy tudását saját kis 
lakásában alkalmazza.

Büszke vagyok rá. Örülök, hogy megoszthattam a 
sokszor “bölcseket megszégyenítő” gondolatait  mind-
arról, ami a földi létet igazán értékké teszi.

Pallós Boglárka
konduktor, pszichopedagógus
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CÉDRUS  SZOLGÁLTATÁSOK
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
Intézményvezető: Bánné Kiss Erzsébet
Telefonszám: 06-79/321-552/2 mellék
E-mail cím: bannekisserzsebet@cedrusbaja.hu
Gazdasági vezető: Mészáros Mária
Telefonszám: 06-79/321-552/5 mellék
E-mail cím: meszarosmaria@cedrusbaja.hu

szolgálTaTásaink BemUTaTása

IDŐSKORÚAK OTTHONA
(6500 Baja, móra F. u. 1-3.)

A bajai Időskorúak Otthona átlagos szintű bentlakásos 
elhelyezést biztosító intézmény. Az otthon a város 
központjában található, ezért könnyen megközelíthető. 
Az ellátottak elhelyezése állapotuknak megfelelően 
történik.
A 80 férőhelyes otthonunk részben akadálymentesített,  
egyszintes épületekből áll, 1-2-3 illetve 4 ágyas szobák-
kal. Minden szoba kézmosóval és egyénre szabott 
bútorzattal felszerelt, valamint csengő- és jelzőrendszeres 
berendezés segíti az ápolás-gondozás folyamatát.
Az épülethez nagy kert és terasz is tartozik, amely 
kiváló lehetőséget nyújt idős lakóink nyugodt, békés 
környezetben való pihenésére.

A teljes körű ellátás keretében intézményünk 
biztosítja:
Az intézmény az ellátottak részére biztosítja a 
teljeskörű ellátást, mely korszerű fi zikai, egészségügyi 
és mentálhigiénés ellátást, napi háromszori étkezést, 

ruházattal, textíliával való ellátást jelent, hitélet 
gyakorlását.

a bekerülés feltételei
Otthonunk tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény azon személyek számára, akik önmaguk 
ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 
képesek.
Jelentkezéskor mindezekről részletes tájékoztatást 
nyújtunk.
Koordinációs vezető: Nebojszáné Tüske Katalin
Telefonszám:   06-79/322-647
E-mail cím:  idosotthon@cedrusbaja.hu,
   nebojszanekati@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 Egyesített Szociális Intézmény keretében 
önálló szakmai feladatként működik. 
Vegyes profi lú, ugyanis az ellátottak köre kiterjed a 
pszichiátriai betegségben szenvedőkre, valamint a 
mentális retardációban szenvedőkre egyaránt.

Az intézmény az ellátottak részére biztosítja a 
teljeskörű ellátást, mely korszerű fi zikai, egészségügyi 
és mentálhigiénés ellátást, napi háromszori étkezést, 
ruházattal, textíliával való ellátást jelent, hitélet 
gyakorlását.
Célunk az intézményben elhelyezett, önálló életvitelre 
nem képes, eltérő önellátási szinten lévő ellátottak 
egyénre szabott, minél magasabb szintű ellátása, 
önellátásuk mértékének javítása, illetve meglévő 
képességeik minél hosszabb ideig való szinten tartása, 
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szabadidejük tartalmas eltöltésének megszervezése, 
közösségi kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük 
javítása, a családias légkör kialakítása!

az ellátottak köre
Pszichiátriai Betegek Otthonába az a nagykorú, krónikus 
pszichiátriai beteg vehető fel, illetve gondozható, 
aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem 
veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem 
igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete 
miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.
A Pszichiátriai Betegek Otthonába történő felvételhez a 
területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, 
illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában 
kórházi kezelésben részesül – fekvőbeteg-gyógyintézet 
pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe 
történő felvételt megelőző – három hónapnál nem 
régebbi szakvéleménye szükséges.
Koordinációs vezető: Nebojszáné Tüske Katalin 
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, illetve 
autista fiatalok és felnőttek részére nyújt szakszerű 
nappali ellátást, alkalmat teremt társas kapcsolatok 
kialakítására, közösségi, szabadidős, kulturális progra-
mokon való részvételre.

Elsődleges célkitűzésünk, hogy segítséget nyújtsunk 
azoknak a családoknak, ahol fogyatékkal élő, már 
nem tanuló, fiatal felnőtt él és ezért a szülők egyikének 

napjait az ő gondozása 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. Kipró-
bálhatják, alakíthatják alkotóképességüket, tehetségüket 
a kézműves, zenés, irodalmi és természetismereti 
foglalkozásokon. Felszerelt tornatermünkben sportol-
hatnak.

Gondozottaink családjait:
- tanácsadással, 
- információnyújtással, 
- időszakos felügyelettel 

is igyekszünk segíteni a rájuk nehezedő feladatok 
hordozásában, a hivatalos ügyek intézésében, a mun-
kavállalásban. 
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
belül a következő Hajléktalan ellátások működnek: 

nÉPkonyha 
A Népkonyha az alapvető fiziológiai szükségletek 
kielégítését 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 
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hétvégén is kínáljuk szolgáltatásunkat. 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 legyen ez idő alatt a feje felett, lehető sé ge 
legyen a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi 
tisztálkodásra, a személyes 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 férfi ak részére az éjszakai pihenést, 
életvitelszerű szálláshasználatot, valamint szakmai 
segítséget nyújt a szállóról történő továbblépéshez. A 
fedélnélküliség megszüntetésével, a szállón dolgozó 
szakemberek szakmai hozzájárulásával lehetőséget 
kíván nyújtani az utcára került embereknek, illetve 
azoknak, akik várhatóan oda kerülnének, hogy humánus 
körülmények között megfelelő megoldást találjanak 
problémájukra. 

A szálló ehhez nyújt segítséget 20 férőhellyel, mosási, 
tisztálkodási lehetőséggel, pihenés, kikapcsolódás 
lehetőségével a társalgóban, valamint a szakemberek 
munkájával.

Hajléktalanellátás vezetője: Bakos Tibor 
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 
egészségügy. Mindez biztonságos otthoni környezetben, 
megbízható gondozónőink segítségével.
Szociális alapszolgáltatás, melynek keretében 
biztosítjuk: 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok 
elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek meg-
tartásában való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, 
illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Gondozónőink napi szükséglet szerint nyújtanak 
segítséget az ellátást igénylő lakásán.
Az ellátás igénybevétele jövedelmi helyzettől füg-
getlen.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Segítség azoknak, kik szeretteiktől távol, egyedül élnek, 
folyamatos odafi gyelést igényelnek.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját ott-
honukban élő, egészségi állapotuk és szociális hely-
zetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú vagy fogyatékos szemé-
lyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek 
részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve 
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a közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltatóval.

szoCiális ÉTkezTeTÉs 
A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe 
tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek 
keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként 
legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. Ha 
az étkezésben részesülő személy egészségi állapota 
indokolja, akkor részére a szociális étkeztetés keretében, 
a háziorvos javaslatára - a népkonyhák kivételével - a 
diétás étkeztetést is biztosítani kell. 
Kik jogosultak a szociális étkeztetésre? 
Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak 
étkeztetésre, akik koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük miatt saját maguk részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri 
meleg étkezést nem tudják biztosítani. Az étkeztetés 
módja: az étel kiszolgálásával egyidejűleg helyben 
fogyasztással; az étel elvitelének lehetővé tételével, az 
étel lakásra szállításával.
Elviteli lehetőség két helyszínről történik: Baja, Pokorny J. u. 
1-3. és Móra F. u. 1-3.

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA (IDŐSEK KLUBJA) 

Idősek klubja két helyszínen működik:
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: H-CS: 7.30 - 15.30-ig, P: 7.00 – 15.00

Mindkét klubunk családbarát, kellemes időtöltésre, 
foglalkozásokra, közös ünnepekre, időseink számára 
változatos programokra, ebédelésre ad lehetőséget. 
Közkedvelt mindkét helyszín, szívesen látogatják 
nyugdíjasaink, jó kapcsolat kiépítésére hasznos 
időtöltésre ad lehetőséget számunkra. Telcs utcai klubunk 

a belvárosban helyezkedik el, könnyen megközelíthető 
gyalog, autóbusszal egyaránt. Szabadság utcai klubot a 
város perifériáján élő időseink látogatják.
Betegségükből kifolyólag, mozgásukban nehezített 
klubtagjaink számára intézeti autó biztosítja a beszállítást 
és a hazaszállítást egyaránt.

Gondozási központ vezető: 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 
igénybe vehető közösségi alapú gondozás, amelynek 
során a pszichiátriai betegek saját otthonukban kapnak 
személyre szabott szükségleteknek megfelelő segítséget.

ellátottak köre:
Elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai betegek, 
akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett 
egyensúlyban tartható és életvitelükben, valamint 
szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.

Feladataink:
- segítő beszélgetés
- a beteg saját környezetében való megtartása 

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

segítése (bevásárlás, ügyintézés, stb.)
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- 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

A Magyar Református Egyház Házasság- és Csa lád-
gondozó Szolgálata 1991-ben jött létre.
A közel 20 esztendő alatt, országos hálózattá növeke 
dett és örömmel tölt el bennünket, hogy ez év 
júliusától Baján is megnyitotta kapuit, ez a nagy múltra 
visszatekintő misszió.

A Családgondozó Szolgálat várja 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 
meglévő családok együttmaradásának segítése.

Keressen meg minket Ön is, ossza meg velünk 
gondolatait, terheit, együtt könnyebben tudunk előre 
lépni.
Hétfő, szerda 3 órától, telefon: 06-30/311-0772
Baja Szabadság u. 81. ( Cédrus Idősek Klubja)

Pallós Boglárka
Családgondozó Szolgálat vezetője

- az ellátottak érdekérvényesítésének elősegítése
- intézményekkel, civil szervezetekkel, háziorvossal, 

kezelőorvossal 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, fi ataloknak és gyermekeknek mindennapi 
életük megkönnyítésében.

Szolgálatunk a fogyatékkal élők 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 történő eljutás 

segítése
- hivatalos ügyek intézéséhez nyújtott segítség
- tájékoztatás a fogyatékkal élők számára igényelhető 

juttatásokról, fogyatékkal élők számára szervezett 
programokról

a szállító szolgálat célja:
A fogyatékkal élő 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 
igénylő részére:
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Támogatóink, akiknek fontosak vagyunk:
Forrás Patika BÁD TETŐ
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a Cédrus kiemelt eseményei 2010
Alvégi és a Telcs utcai Idős Klub
02. 16. Részvétel a Mohácsi Busójáráson
04. 14. Egészségügyi szűrés
06. 28-06. 30.
 Nyílt napok az Alvégi Klubban, Egészség megőrző előadás
 Természetismereti, irodalmi és kézműves foglalkozások

Pszichiátriai Betegek otthona
03. 22 Az otthon lakóinak munkáiból önálló kiállítás a Civil Közösségi Házban
04. 16.  A költészet Napja alkalmából részvétel
 a VI. Szépkorúak Szavalóversenyén a Civil Közösségi Házban  
06. 02. Részvétel a  Fogyatékkal élők IV. Kulturális Találkozóján   
09. 07-10.
  Őszi kirándulás, Dunakanyar és környéke  

Időskorúak Otthona
05. 05. Sugovica ÁMK diákjai tavaszi műsora
05. 12.  Petőfi  Sándor utcai ovisok műsora
05. 12.  Liszt Ferenc AMI növendékeinek tavaszi koncertje
05. 13.  Szent László ÁMK elsőseinek előadása
08. 26.  Egész napos kirándulás a Dávodi gyógyfürdőbe 

hajléktalan ellátás
02. 25.  Soltész Miklós szociális, család- és ifjúság ügyért felelős államtitkár
  látogatása az intézményben
07. 10. Bajai Halfőző Fesztivál napján a Hajléktalan Szállón is főtt a bajai nevezetesség
10. Októberben a hajléktalan szálló korszerűsítése zajlott. Új fűtésrendszernek
 örülhettünk, napkollektor is besegít az energiatakarékos üzemeltetésbe.
 Maga a szálló is megszépülhetett új nyílászárókkal és nemesvakolattal.

Foni
03. 03. Szent László Középiskola diákjai látogatása
05. 20. Vendégeink voltak a Speciális Iskola diákjai
05. 21. Szerethíd Önkéntes Nap
05. 25. Jún. 4: Önálló Kiállítás a Civil házban FONI-sok alkotásaiból
06. 6-10.  Balatonszemes – Tábor
06. 20. Utcazenész Fesztivál Baja
10. 9. Kiskunhalas – Részvétel  Benjámin Lakóotthon születésnapi ünnepségén
10. 14. Budapest – Vidámpark
11. 18. Kirándulás a Budai várba, Nemzeti Galéria megtekintése
12. 8. Most mutasd meg mire vagy képes Fogyatékossággal Élők
 amatőr művészeti találkozóján való részvétel, Baján
12. 13.  Megváltó született nékünk c. ünnepi műsorunk bemutatása a Szentháromság téren
2010. 10. 01.
 a Cédrus  intézmény kápolnájának ünnepélyes felszentelése, valamint
 a leendő református idősek otthonának alapkőletétele.



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


