
A Szociális Munka Napját 1997 óta ünneplik világszerte, a 
Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége javaslatára.  2016-
ban a Magyar Országgyűlés a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe iktatta november 12-
ét, mint a szociális munka napját. Azóta ez a nap, a szociális 
területen dolgozóknak ünnepnap! Ünnep, mely napon a tár-
sadalom megbecsülését, köszönetét, háláját fejezi ki, a közel 
100.000 dolgozónak, a mindennapi lelkiismeretes, megfeszített 
munkájuk elismeréseként. Sajnos Magyarországon kevésbé is-
mert és elismert az e területen dolgozók munkája, pedig ha-
zánkban emberek sokasága küzd olyan problémával, ami szo-
ciális gondoskodást igényel. Segítségünk a társadalom széles 
spektrumára irányul a gyermektől az idősig, a fogyatékosság-
gal élőtől a szenvedélybetegig, a hajléktalantól a pszichiátriai 
betegig. A szociális gondoskodás a feladatunk. A társadalom 
hátrányos helyzetű csoportjairól, az elesettekről, a szegények-
ről, a betegekről, a valamely okból kiszolgáltatottá, rászorulóvá 
váltakról való gondoskodás. Erről a nemes feladatról gondos-
kodik szervezetünk nap mint nap több száz odaadó, hivatásá-
ban elszánt dolgozó fáradhatatlan munkájával az ország egész 
területén. E nemes szerepvállalással a Magyar Pünkösdi Egyház 
Országos Cigánymisszió a magyar szociálpolitikai ellátórendszer 
egyik fontos szereplőjévé vált. Szolgálatunk azonban túlmu-
tat a gazdasági és szociálpolitikai cselekedeteken, egyetemes 
keresztény alapokon nyugszik. Meglévő értékeinket megtart-
va, munkánkat a társadalom egészére kiterjesztve végezzük, 
hasznossága megkérdőjelezhetetlen, mely megbecsülést, el-
ismerést, odafigyelést érdemel, nem csak a Szociális Munka 
Napján, hanem az év minden napján. A 2020-as év a tomboló 
COVID-19 miatt embert próbáló feladatokat ró ránk, szociális 
területen dolgozókra. A világjárvány idején is mindennap ne-
hezített körülmények között végezzünk munkánkat, mert ránk 
mindig, minden körülmények között számítanak a gondozotta-
ink. Legyünk büszkék magunkra, a hivatásunkra. Ez az év még 
kimagaslóbban megmutatja munkánk fontosságát.

Az egyik legnemesebb foglalkozás a szociális munka, több 
mint munka: SZOLGÁLAT. 

„A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.” (Teréz anya)

Kiss Szilvia intézményvezető-helyettes
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– MPE OCM Segítő Szolgálat 
Békési Telephelye

Kvasz Edit telephelyvezető 
A félelem csak ronthat a 

helyzeten, és átragadhat az el-
látottainkra is, ezért próbálom 
nyugodtan kezelni a helyzetet, 
hogy zavartalanul végezhessem 
a munkámat. Úgy gondolom, 
ha nagyon erősen hiszünk vala-

miben, jelen esetben a járvány elmúltában, akkor az úgy lesz. 
Ebben a helyzetben azonban sokkal jobban oda kell figyelni 
egymásra, mind higiéniai szempontból, mind a lelki terhelés 
tekintetében is. Nem szabad alábecsülni a helyzetet, de túl-
reagálni sem kell. A kérdésre mindenképpen azt válaszolnám, 
hogy egy ilyen helyzetben erősebb hivatástudatra van szük-
ségünk. Hiszen a hivatásos szociális munka felebaráti szeretet 
gyakorlásából indult, ennek illusztrálására van is egy történet 
Lukács evangéliumában, mely arra tanít, hogy a felebaráti 
szeretet milyen megindító cselekedetekre képes. Azonban a 

Megkérdeztük telephelyvezetőinket!

„A járványhelyzet idején kell-e erősebb hivatástudat,  
és ha kell mi az, amivel erősíteni tudod magad?”

Reménységgel a jövő felé, 
mert van Segítő! 

Az életünk tele van félelemmel, szorongással, bizonyta-
lansággal. Ahogy egyre telik felettünk az idő, rájövünk arra, 
hogy egyre kevesebb dologra van ráhatásunk, s az életünk 
nagy problémáit nem tudjuk megoldani, de még a kisebbe-
ket sem. Betegségek, öregedés, kapcsolati, anyagi problé-
mák, külső és belső elmagányosodás, mind egyre erősebben 
be akar törni, vagy már be is tört az életünkbe. Feltehetjük 
sokszor a kérdést, hogy vajon csak ennyi az élet? S ha visz-
szatekintünk az eltelt évekre rájövünk, mennyire gyorsan 
elszállt, s nagyobb része pedig hiábavalóság. 

Az élet egyik legnagyobb felismerése, amikor rájövünk, 
hogy egyedül bizony nem megy. Ezért mondja Jézus a Máté 
evangéliuma 11. részében a 28. versben: „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok ter-
helve, és én megnyugvást adok nektek.”

Nem kell egyedül lennünk. Nem kell egyedül hordozni a 
terheket. Jézus hív mindannyiunkat, ha hozzá megyünk, ak-
kor teljes megnyugvást ad nekünk. Bármilyenek lehetnek a 
körülményeink, ha Jézussal találkoztunk, akkor minden más 
lesz bennünk. Ezután pedig a külső dolgok is átalakulnak. 

Kedves ellátottaink, családtagok, munkatársaink és mind-
azok, akik csak olvassák-e sorokat! Nagyon boldog és áldott 
ünnepeket kívánok, sok boldogságot Vele, Jézussal!

Szeretettel: Durkó Albert misszióvezető
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magánéletben én is szülő vagyok, és gyermek, aki aggódik a 
kialakult járvány miatt, félti szeretteit. Ezért fontos, hogy szét-
válasszam a munkát a magánélettől, és olyan elsajátított ön-
védő mechanizmusokat, technikákat alkalmazzak magamon, 
mellyel fejben mindig ott tudok lenni, ahol éppen teljesítenem 
kell. Ezzel is erősítve a hivatástudatomat, hiszen az ellátottaink 
tőlünk várják a segítséget ebben a bizonytalan helyzetben.

– MPE OCM Segítő Szolgálat Budapesti Telephelye 
Feketéné Horicsányi Csilla telephelyvezető 

Azt gondolom, a mi szakmánk 
pontosan az a hivatás, amit bé-
keidőben is ugyanolyan elhiva-
tottsággal, szeretettel és alázat-
tal lehet csak jól végezni, mint 
a mostanihoz hasonló nehéz, 
embert próbáló időkben. Máso-
kat segíteni, gondoskodni róluk, 
ápolni és vigaszt nyújtani szá-
mukra – ez az út azoknak való, 

akik a segítést igazi hivatásként élik meg. Belül, saját magunk-
ban kell érezni, hogy ez a mi küldetésünk, az életcélunk. Aki 
segítő pályára lépett, olyan szolgálatot választott, amit csak 
kellő hittel és odaadással lehet jól csinálni. Hinnünk kell, hogy 
ezekben a nehéz időkben is van, akire számíthatunk, akikre 
támaszkodhatunk, akikben bízhatunk. A munkánk a jelenlegi 
helyzetben talán fontosabb és nélkülözhetetlenebb, mint vala-
ha. Ez a tudat ad erőt ahhoz, hogy ebben a jelenlegi vészterhes 
időben is megküzdjünk a nehézségekkel, szembenézzünk az új 
kihívásokkal és helytálljunk a frontvonalon.

– MPE OCM Segítő Szolgálat Miskolci Telephelye
Roskó Edina telephelyvezető

Ez a járványhelyzet úgy gondo-
lom embert próbáló időszak. A 
belső tartás, hivatástudat, áldo-
zatkészség, önfeláldozás ezen a 
területen elengedhetetlen, akár 
járványhelyzet van, akár nem. 
A mindennapi munkában úgy 
most is elengedhetetlen a lelki-
ismeretesség, a pontos, határo-
zott, következetes munkavégzés. 

Munkatársaimmal szemben nyitott, közvetlen vagyok, ennek 
köszönhetően tudják, hogy a nehéz napokon is bármikor fordul-
hatnak hozzám. Tyúkanyó módjára terelgetem őket, bíztatom 
őket a kitartásra, minél több építő jellegű biztatással állok hoz-
zájuk, hiszen ezek a napok, hónapok mindenki számára nehezek. 
Az időseknek most nagyobb szükségük van a gondozókra, hiszen 
nagyon sok idősnek csak a gondozó van, vagy a családtagjaik 
messze élnek. A mindennapjainkban elengedhetetlen, hogy a 
munkában és a családban is meg legyen teremtve az egyensúly. 
Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ilyen lelkiismeretes, 
kitartó, hűséges, szakmai hivatásának élő csapattal dolgozhatok. 
Fontos számomra, hogy a kollégák munkáját mindennap erősít-
sem. Mindannyian egy célért, közösen dolgozunk.

„Helyi vezetőként hogyan 
tudod növelni a szociális 
szakma elismertségét?”

– MPE OCM Segítő Szolgálat Hajdúsámsoni Telephelye
Sebestyén Éva telephelyvezető

Nem lehet kétséges, hogy a 
szociális munkára és a szociá-
lis munkásokra nagy szükség 
van, hogy segítséget nyújtsanak 
azoknak, akik nehéz körülmé-
nyek közé kerültek, nagyrészt a 
szegénység, a hátrányos helyzet 
és a társadalmi kirekesztődés 
következményeként. A szociális 
munka nélkül a lakosság jelentős 

hányadát szinte semmi nem védené az egyre növekvő társa-
dalmi és gazdasági egyenlőtlenségek negatív hatásaitól. A más 
szakemberekkel való szoros szakmai együttműködéssel, pél-
dául tanárokkal, orvosokkal és ápolókkal, növelhető a szakma 
elismertsége helyi szinten.

– MPE OCM Segítő Szolgálat Ózdi Telephelye
Simon Katalin telephelyvezető 

Igyekszem a velem dolgozó 
és a tőlem tanácsot, véleményt 
kérő kollégák és más szakem-
berek számára profi, hiteles 
és célra vezető megoldással 
szolgálni. Az ellátottak és hoz-
zátartozóik részére mindig ren-
delkezésre állok, hogy érezzék 
a megbízhatóságot és a biztos 
hátteret. Minden szakmai- és 

magánbeszélgetés során igyekszem a szakma szép és pozitív 
oldalát kidomborítani. A szolgálatnál dolgozó kollégákat is arra 
ösztönzöm, hogy legyenek büszkék a munkájukra, végezzék azt 
legjobb tudásuk szerint, szívből, szeretettel.

– MPE OCM Segítő Szolgálat Tatabányai Telephelye
Búzer-Köő Bettina telephelyvezető

Minden szociális szférát érin-
tő helyi fórumon próbálok meg-
jelenni, hogy ezzel is erősítsem 
a munkatársaim által elvégzett 
munka hatalmas jelentőségét. 
Fontosnak tartom a helyi szer-
vezettekkel, orvosokkal való jó 
kapcsolattartást, együttműkö-
dést. A legfontosabb dolog az 
elismertségünk növelésében az 

a kiváló szakmai csapat, akik a napi tevékenységeket végzik, 
ezáltal maximálisan kielégítve a szükségleteket. Olyan mértékű 
szakmai tudással és gyakorlattal rendelkeznek, ami elenged-
hetetlen ebben a szakmában. Azt gondolom, hogy az elmúlt 
években Tatabányán és a környező településeken is sokan 
megismertek minket, és elégedettek voltak szervezetünkkel, 
ezért bátran fordulnak hozzánk segítségért. A jövőben is azon 
leszünk, hogy a szociális szakma minél nagyobb elismerésnek 
örvendjen, még ha csak helyi szinten van is erre lehetőségünk.


