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„A közösségben szív szól a szívhez”

Beszélgető partnerem Balogh 

M. Mónika édesanya, gyógypeda-

gógus, segítő, Isten gyermeke… Is-

meretségünk régi és minden talál-

kozás alkalmával újjászületik. Nem 

tévedés a szóhasználat. Újjászü-

letik, mint a mesebeli főnixmadár, 

ámde ennek a születésnek a forrá-

sa nem a hamu, hanem a feltétlen 

szeretet, bizalom és elfogadás, ami 

Móni személyiségéből ered. Csa-

ládról, közösségről kérdezem és ő 

csendesen, szemével szemembe 

kapcsolódva mesél.

Balogh M. Mónika: A  család a 

mag, a fészek. Onnan indulunk, az 

ott kapott értékek határozzák meg 

az utat, melyen járunk. Ez soha, 

senkinek nem sima és egyenletes. 

A  családot elhagyva vannak ká-

tyúk, elágazások, zsákutcák… Újra 

és újra elesünk, de ha van bátor-

ságunk felállni, Isten mindig küld 

lehetőséget a megerősödésre, az 

újrakezdésre. Az én életemben is 

jelen volt egy kéz, egy szó, egy mo-

soly, vagy csak a közös csend, ak-

kor és ott, amikor kellett, hogy át-

segítsen egy-egy nehéz időszakon. 

Ez a kéz a szeretet keze. Szeretet ez 

is, önmagunk elfogadása, a környe-

zetünk elfogadása. A szeretet pedig 

a közösségben teljesül ki.

Berlik Mari: Hogy lettél segítő? 

Beszélj, kérlek az útról, a személyes 

utadról, ami a közösséghez vezetett!

B. M. M: Budapesten szület-

tem, és 22 éves koromig ott is él-

tem, holott egy somogyi kis faluból, 

Somogyudvarhelyről, származnak 

a szüleim. Vallásgyakorló család-

ban nőttem fel, s  ha visszagondo-

lok, azt hiszem, mindig is Isten 

tenyerén ültem. Így volt ez életem 

legnehezebb szakaszaiban is. 1993-

ban ismertem meg a férjemet, mi-

atta költöztem Kaposvárra, hogy 

új családot alapítsunk ketten. Két 

gyermekünk született, sajnos 5 

év házasság után elveszítettem őt. 

Amikor Kaposvárra jöttem, min-

dent az alapokról kellett kezdenem, 

mindent, de mindent újra kellett 

építenem. A  helyzetet nehezítette, 

hogy az első 5 évben csak a kis-

gyermekeim mellett voltam, nekik 

kellett szeretetet, fi gyelmet, meleg, 

puha fészket biztosítanom. Az új-

rakezdés az elején nagyon nehéz 

volt, hiszen nem ismertem senkit a 

két unokatestvéremen, a  férjemen 

és Istenen kívül. Így nekiálltam 

keresni! Keresni egy közösséget, 

ami elfogad a családommal együtt. 

Akkor ismertem meg Varga László 

plébánost, Laci atyát, aki a szere-

tetre, elfogadásra tanított, és azóta 

is ezt teszi, immár megyéspüspök-

ként. Először a kaposvári Szent 

Imre Templomban, majd a Szent 

Imre Alapítványban is közösségre 

találtunk, átsegítve bennünket sok 

nehéz élethelyzeten. Férjem halála 

után elvégeztem a gyógypedagó-

giai főiskolát itt Kaposváron, majd 

lassan, de biztosan megváltoztam. 

A  feladat az utam részévé vált, be-

épült és elhittem, hogy segíthetek 

másoknak, mert továbbadhatom 

mindazt, amit én kaptam.

B. M: Szeretet, befogadás, újra-

kezdés, építkezés. Anyaság, gyász, 

jövő, hit. Az élet maga a változás, 

ahol a közösség ereje, a  közösségi 

lét a „kályha a tánciskolában”. A te 

„kályhád”, ha jól értem, a „SZIA”?

B. M. M: A „SZIA” a Szent Imre 

Öröksége Ifj úsági és Szociális Ala-

pítvány rövidítése. Igen, az én kály-

hám a SZIA! Az a támogató, elfo-

gadó és aktív közösség, amit ott fel-

fedeztem, és akikkel azóta is együtt 

dolgozunk.

Ahhoz azonban, hogy a má-

ról beszéljünk, kicsit távolabbra 

kell tekintenünk. Tudod, néha azt 

mondják, hogy a „gyümölcséről 

ismerszik meg a fa”, máskor vi-

szont a „mag haláláról” beszélünk 

csak azért, hogy egy nagyobb jót 

szolgálhassunk vele. De mindig 
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mindennek az alapja egy ember, 

az az „erős kőszikla”, aki az ég felé 

fordul, aki önmagát szétosztva egy-

re csak a közösség, a  mások javát 

keresi. 1998-ban kapcsolódtam be 

a Szent Imre Templom közösségé-

be, majd 2000-ben az akkor induló 

Szent Imre Játszóházban kezdtem 

el dolgozni, melyet a Szent Imre 

Alapítvány tartott fenn. Az akkori 

vezető hívott meg szociális szerve-

ző munkakörbe, mert látott ben-

nem valamit… Én csak a befoga-

dást láttam akkor, hogy meghívást 

kaptam egy új útra, amiről akkor 

még nem tudtam, merre és hová is 

vezet, de biztonságosnak éreztem, 

egy befogadó, szerető környezet-

nek… és az is volt.

A befogadás, amit a Szent Imre 

Templom közösségétől kaptam, 

segített abban, hogy, ezt a szerete-

tet tovább tudjam adni az akkori 

munkahelyemen, ahol dolgoztam, 

hogy egy mindenki számára nyi-

tott, befogadó hellyé váljon az is. 

Aki járt annak idején a Szent Imre 

Játszóházban, tudja, miről beszélek. 

Nekem a szeretet helye volt. Az 

üres falak közé lassan beköltözött 

az élet, betöltötte a gyermekek és 

a szülők hangja, ami boldoggá tett 

bennünket, hiszen visszaigazolást 

kaptunk, hogy az út, amin elindul-

tunk, az irány, amerre fordultunk, 

jó. Az ember alapszükséglete, hogy 

elfogadják. Mindenki arra vágyik, 

hogy elfogadják és szeressék, s  ez 

a vágy megfogalmazódik egyéni és 

közösségi szinten is. Vannak idő-

szakok, életciklusok vagy élethely-

zetek, amikor olyan mérvű a válto-

zás az életünkben, hogy azt külö-

nösen nehezen hordozzuk, bírjuk 

el, vagy éljük meg. Ilyenkor jól jön 

egy személy, egy hely, egy közösség, 

aki ezen átsegít. Mi ezért dolgoz-

tunk akkor, és ma is ezért dolgo-

zom, bár már más keretek között. 

A  változás − az átalakulás – növe-

kedés. Nevezhetjük életnek, vagy 

sorsnak, ezt valamilyen formában 

mindenki átéli. Ezek kisebb, vagy 

nagyobb válságok, melyeket egye-

dül sokkal nehezebb megélni, mint 

egy szerető közösségben.

B. M: Mivel foglalkoztok, miről 

szól, miben ölt formát a közössége-

ket építő munkátok?

B. M. M: A  2000-ben elinduló 

Szent Imre Játszóház tíz éven ke-

resztül, hetente öt nap működött. 

Gyermeknevelési előadásokkal, 

baba-mama klubbal, mozgásfej-

lesztéssel, óvónő és gyógypeda-

gógus szakemberek segítségével. 

2009-ben átalakult a Napraforgó 

és a Szent Imre Családi Napközivé, 

melyek 2017-ben a törvényi vál-

tozások miatt családi bölcsődévé 

váltak, rengeteg vidám kisgyermek 

második otthonává. Majd 2018-

ban fenntartóváltás történt: a  böl-

csődét a Szent Imre Alapítványtól 

átvette a Kaposvári Egyházmegye. 

Mondhatnánk, hogy ez „a mag ha-

lála”, de ebben nem egy korszak 

lezárását éltük meg, hanem egy 

nagyobb jó kezdetét, a folytonossá-

got, azt, hogy az üzenet, amit elin-

dítottunk 2000-ben, továbbadható 

még több kisgyermek és a szüleik 

részére.

2012-ben, már sok tapasztala-

tot szerezve láttuk, hogy az egyes 

életciklusváltásokban milyen tá-

mogatás lenne hasznos a család-

nak együtt, és milyen a különböző 

életkorú családtagoknak külön-kü-

lön is. Egy pályázati lehetőség 

segítségével családi életet segítő 

programokat indítottunk szélesebb 

körben. Szülőknek indult a ma is 

működő érzelmi intelligencia fej-

lesztését célzó, a  gyermeknevelést 

segítő előadássorozat, műhelyek 

alakultak az életciklusváltáshoz 

kötve az életközéphez érkezett 

felnőtteknek, gyermeküket egye-

dül nevelőknek, kamaszoknak, és 

kiskamaszoknak. Klubfoglalkozá-

sok, személyiségfejlesztő trénin-

gek, drámacsoportok szerveződtek. 

Szerveztünk fl ash mobot, és SZIA 

Szigetet, melyek elsődleges célja a 

közösségi találkozás, és az alkotás 

megtapasztalása volt. Elindult a 

„Te életed” személyiségfejlesztő elő-

adássorozat, a Te életed műhely, és 

a Te életed tréning. Jelen vagyunk a 

Kaposvári Ars Sacra hét szervezői 

között, melynek egyik eredménye 

az, hogy tovább nő az összefogás 

a városban. Az a kis csapat, akik 

segítettek a pályázat a felépítésé-

ben, ma ennek a munkának is kö-

szönhetően, már szerte a városban 

dolgoznak másokért. Nem valódi 

épületekre gondolok itt, hanem 

olyan programokra, célokra, ame-

lyek az embereket nehéz élethely-

zeteiken segítik át, vagy éppen a 

közös öröm, a közös érték mentén 

szerveződnek. Minden találkozás 

egy ünnep, az együttlét ünnepe. 

Nekem ez a szeretet országa, az 

Isten országa köztetek és benne-

Flashmob
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tek. Egyfajta gazdagság, amit Isten-

től kapunk. Nem úgy adja, ahogy 

a világ, mégis többet ér minden 

másnál, ha megtapasztaljuk. Mert 

ebben a szeretetben nincs félelem, 

csak szabadság!

B. M: Te adtál címet beszélge-

tésünknek. Kérlek, mondd el, miért 

ezt az idézetet választottad, és kitől 

származik?

B. M. M: Az idézet Henry 

J. M. Nouwen egyik könyvéből 

van, melynek címe: Szeretett vagy. 

A  cím is a közösségre utal. Ez egy 

nagyobb közösség, azoknak a kö-

zössége, akik, mint Nouwen, vagy 

mint Laci atya, a  szív közösségére 

mutatnak rá. Alapítványunk 2000-

től adja ki Laci atya könyveit éven-

te, melyekből mostanra 18 könyv 

és 3 füzet jelent meg. Csak néhány 

cím az üzenetekről: A  főparancs; 

A  rohanástól a lélek nyugalmáig; 

Istengyermekek; Félelem nélkül; 

Embernek lenni: szeretni és szeret-

ve lenni; Minden kegyelem; Kivá-

lasztottság és küldetés, A  halál te-

hetetlen… Ez utóbbiban olvasható 

a következő gondolatsor: „A csend 

a szívben és csend az Isten előtt 

igazi közösségépítő forrás. Teréz 

anya szavait idézve: „Isten a csend 

barátja. Nem az a fontos, amit mi 

mondunk Istennek, hanem, amit Is-

ten mond nekünk a csendben.” Meg 

kell tanulnunk meghallani és meg-

érteni Isten szavát. Isten nagyon be-

szédes, miként a jó szülő, aki szereti 

a gyermekét, és beszélget vele. Isten 

szeretete pedig teljesebb minden 

szülői szeretetnél. Beszél hozzánk, 

szeretett gyermekeihez, de ahhoz, 

hogy megértsük, csend kell. A  szív 

csendje.”

A könyvek több mint a fele már 

a második, harmadik kiadásánál 

tart, mert egy olyan „Forrásról” ír 

a szerző, aki úgy szeret, ahogy va-

gyunk és ebben a szeretetben jó 

élni és változni. Küldetést adott 

mindenkinek, hogy elmondja, hir-

desse: Ő a változás kultúrája, a sze-

retet kultúrája, a  befogadás kul-

túrája, az élet kultúrája. Hiszem, 

hogy tőle indult ki az életünk, az 

üzenet, amelyet egyenként hordo-

zunk, amit kibont az életünkből, ha 

fi gyelünk rá. Ő  ad erőt, és Ő  hor-

doz, amikor fáradtak vagyunk, 

vagy sebzettek, és Ő  az, aki össze-

tartja és békét teremt a családunk-

ban akkor is, ha az adott pillanat-

ban nem látjuk még, csak fájdalmat 

élünk meg, vagy magányt.

Ő ott van mellettünk, melletted 

most is úgy, mint a napsütés. Min-

dig arra vár, hogy felfedezd, hogy 

kinyújtsd felé a kezed.

Hiszem, mert megtapasztaltam. 

Hiszem, mert átéltem, és átélem 

nap mint nap, újra meg újra.
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