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Közös ételosztást tartott ma délután az Óbudai Egyetem és a Baptista 

Szeretetszolgálat a VIII. kerületben Az egyetem Humanitárius Műveletek 

Menedzser szak képzésében résztvevő hallgatói 300 adag meleg ételt 

biztosítottak a kerület, valamint a főváros rászoruló lakói számára. 300 

adag babgulyás készült kenyérrel és meleg teával, illetve egy kis 

csokoládéba. Meleg ebéd várta ma délután a rászorulókat a Népszínház 

utcában, amely nővel a Baptista Szeretetszolgálat tagjai, az Óbudai 

Egyetem hallgatói, valamint a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat a 

vendégelte meg a hátrányos helyzetűeket. 2 nap jöhetünk utoljára meleg 

ételt. Balogh__zsolt másfél hete került utcára, miután elvesztette 

munkahelyét. Azóta 6 eheti, mindennap ételosztásra jár, hogy ne 

maradjon éhen Menhely, szállón vagyok, és ott nem adnak, nem adnak 

elleni. hát ki kell jönni reggel minden reggel, és akkor a kóbor munka 

városból, Az Óbudai Egyetem és a Baptista Szeretetszolgálat kiemelten 

fontosnak tartja a rászorulók segítségét. Szilágyi Béla, az egyetem 

humanitárius Szakának egyik vezető oktatója. Mint mondta, ő a 

menekülttáborokkal, a vízellátással, higiéniában és élelmiszer-ellátással 

kapcsolatos órákat oktatja. Az Óbudai Egyetem és a Baptista 

Szeretetszolgálat már 2. éve hirdette meg a humanitárius 

Menedzserképzést itt az egyetemen, és ennek a keretében részben azért, 

hogy a diákjaink megtapasztalják azt, hogy milyen ilyen gyakorlati módon 

segíteni, és természetesen azért, hogy a környéken élő hajléktalan 

emberek, nehéz sorsú emberek segítséget tudjanak kapni. Az angol 

nyelven folyó humanitárius műveletek menedzserképzéssel több 

országból érkeztek hallgatók, erről már Rajnai Zoltán, a Bánki kar dékánja 

beszélt Híradónknak. Azok, akik ezt a képzést elvégzik, elsősorban 

külföldre mennek, külföldön értékesítik, idézőjelben a tudásukat, vagyis 

afrikai régióban, arab világba, fejlődő országokba segítik azokat a 

humanitárius szervezeteket, akik a menekültek problémákkal igyekeznek 

nagyon szembenézni. Besenyő János úgy véli, hiába rendelkezik valaki 

humán háttérrel, hanem tudja gyakorlatba ültetni a tudását. Ezt a képzést 

pont ezért terveztük meg, hogy legyenek olyan szakemberek, akik 

menekülttáborok adnak. A üzemeltetését, működtetését, építését, 

később, ha kell, rekultiválását lett a megszüntetését végezzék meg 

magukkal a hajléktalanokkal, menekültekkel, rászorulókkal. 1. Space 1 

ilyen katasztrófa után, mint mondjuk a törökországi, tudjanak foglalkozni. 



Az Óbudai Egyetem hallgatóinak egy része már Törökországban van, 

hogy a tragédia helyszínén a gyakorlatban is kamatoztassa a megszerzett 

tudást, és segítsen a túlélőknek. 


