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A nyilvánosság erejével 
a közösség érdekében végzett programok sikeréért 

 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
újságírás, fotóriporteri munka, írói, reklám és 
sajtóügynöki tevékenység, rádiós és televíziós 
műsorkészítés, sajtótájékoztatók szervezése 
és lebonyolítása, média és sajtókapcsolatok 
ápolása, kommunikációs stratégiák 
kidolgozása és megvalósítása, kommunikációs 
kríziskezelés, tanácsadás, képzés, előadások 
 

 

A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 

Tihanyi Tamás  
újságíró, kommunikációs szakember 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

tihanyi.tamas@baptistasegely.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány  

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1.  

www.baptistasegely.hu.  

 

A különböző magyarországi és külföldi humanitárius programok és akciók 

lebonyolítása ma már elképzelhetetlen anélkül, hogy hatékonyan használnánk a 

hagyományos és a közösségi média felületeit. Hiszen amiről nem tudnak az 

emberek, az szinte nincs is: jelentős mennyiségű adományt és anyagi támogatást 

csak úgy lehet várni, ha az adott program a lehető legkedvezőbb színben, őszintén 

és hiteles emberek tolmácsolásával jelenik meg az írott és az elektronikus sajtó, 

valamint a közösségi média felületein. A korszerű 

jószolgálati munka egyik elengedhetetlen feltétele a 

sajtó munkatársaival történő folyamatos 

kapcsolattartás, hiszen a nyilvánosság erejét 

a rászorultak érdekében hatékonyan kell 

és tanácsos felhasználni.    

 

mailto:tihanyi.tamas@baptistasegely.hu
http://www.baptistasegely.hu/
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Tihanyi Tamás egy megyei napilap és egy regionális televízió szerkesztőségében 
dolgozott, a Fejér Megyei Hírlapnak 1989-től lett főállású munkatársa, majd 
főmunkatársa. Ezt a munkahelyet cserélte fel 2015-ben az akkor már csaknem 20 éves 
Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársi feladatainak ellátásával.  
 
Mindez nem volt előzmények nélkül való: a segélyszervezet tevékenységéről annak 
szinte születésének idejétől rendszeresen beszámolt. Szenczy Sándorral 1996-ban 
találkozott először, munkájával attól kezdve igyekezett végig kísérni a segélyszervezet 
fejlődését, és megpróbált közreműködni abban, hogy a meghirdetett programok minél 
nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Ez sok feladatot jelentett azon az úton, ami a Baptista 
Szeretetszolgálatot máig az egyik legnagyobb, meghatározó jelentőségű 
segélyszervezetté változtatta az eltelt esztendők során. 
 
Tihanyi Tamás a szakmai nívódíjak és a Honvédelemért kitüntető cím arany fokozata 
mellett megkapta a Penna Regia Díjat is. Öt könyvet írt: a délszláv háborúról Eduardo R. 
Floressel társszerzőségben Hallgatás hadművelet címmel, a második világháborús 
szenvedésekről Csurgai Horváth Józseffel és Veres D. Csabával társszerzőségben Harcok 
és bűnök címmel, majd e könyv folytatását egyedül, valamint Szenczy Sándornak, a 
Baptista Szeretetszolgálat elnökének küldetéseiről Dögcédula és kereszt címmel. E könyv 
megírásához számos nemzetközi küldetés helyszínére elkísérte a segélyszervezet alapító 
elnökét: egyebek mellett Afganisztánba, Csecsenföldre, Srí Lankára, Nyugat-Szaharába, 
Kambodzsába, a Balkán országaiba. Ezek a helyszínek mindegyike okot adott egy-egy 
hatásos beszámolóra, de lehetőséget adott arra is, hogy a nyilvánosság erejével 
sikerülhessen támogatást nyerni az ottani humanitárius programokra.  
 
Az ötödik könyv is egy programhoz kapcsolódik.   
A Baptista Szeretetszolgálatnál az elmúlt évtizedben formát öltött és megvalósult egy 
olyan program, amelynek fő célkitűzése az, hogy ha arra lehetőség van, minden bajba 
került magyart hazahozzunk külföldről. Nem vizsgáljuk, hogy valaki büntetendő 
cselekedete, vagy önhibáján kívüli okok miatt kerül szorult helyzetbe, a feladatunk az, 
hogy a krisztusi szeretetparancs alapján segítsünk. Tapasztalatunk az, hogy sokan 
kerülnek olyan rendkívüli családi vagy anyagi helyzetbe, hogy elkeseredett lépésre 
szánják el magukat – például elvállalják, hogy hazahoznak Peruból egy bőröndöt, amiért 
sok pénzt ígérnek.  
Az ilyen „jelentkezőket” persze többnyire feldobják, így teremtenek helyzetet a nagyobb 
szállítmánnyal érkező, valódi drogcsempészeknek.  A lebukottakat már fénykép alapján 
várják a repülőtéren, ami legtöbbször 6-7-8 éves, esetenként 15-20 éves 
börtönbüntetést jelent embertelen, életveszélyes körülmények 
között.  
 
Fontos cél, hogy a nyilvánosság erejével és 
lehetőségével tegyük egyértelművé: senki se 
legyen hiszékenységének áldozata! És ha csak 
egyetlen fiatalt sikerül eltántorítani egy ilyen, 
akár végzetessé is válható döntéstől, már 
megérte az erőfeszítést.   
 



  

  
EFOP-1.9.8-2017-00006 

„Baptista szociális szolgáltatók  

szakmai fejlesztése a minőségi  

szolgáltatás erősítése érdekében” 

 
Ez csupán egy a nyilvánosság jótékony célú kihasználásával végzett programok közül. 
Talán a 2004-es dél-kelet ázsiai cunamit követő nagy adakozási hullám bizonyította 
legjobban a nyilvánosság erejét, hiszen soha azelőtt nem sikerült korábban annyi 
adományt összegyűjteni, mint akkor. S mindez megkövetelte a sajtó jelenlétét, illetve azt, 
hogy az újságírók és televíziósok maguk is fontosnak érezzék a közös célok 
végrehajtását. Ehhez pedig arra volt szükség, hogy a segélymunkásokkal együtt ők is ott 
legyenek a pusztítás helyszínein. Ez komoly szervezést igényelt. 
 

 
 

A média hatásait harminc éves tapasztalattal a háta mögött használja ki Tihanyi Tamás, 

aki gyakran tart előadásokat olyanok előtt, akik a különböző kommunikációs 

stratégiákat és módszereket szervezetük, közösségük, vagy 

programjaik érdekében kívánják igénybe venni.   

 

 


