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Bevezetés
“Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az
egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő Fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten
akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy bátorodjunk meg közöttetek
egymás hite által.” Róm 1, 8-12.
A 2015. év jelentését azzal kezdtük, hogy az esztendő a kapcsolatok építésének ideje volt. Akkor
még nem is sejtettük, hogy ezek az akkor új kapcsolatok, milyen új áldásokat, lehetőségeket tartogatnak. Íme, ennek az évnek a végén pedig a hálaadás szava kell, hogy legyen az első, hiszen azt kell
látnunk, hogy az Úr jobbat készített számunkra, mint amennyit remélni, kérni mertünk. Gyakran
fogalmazódott meg bennünk az a vágy, hogy megismerjünk más szervezetek szolgálatát, különösen a házi gondozói szolgálattal kapcsolatban és tanulni tudjunk azoktól, akiknek több tapasztalata
van az adott területen. Istennek hála, ez a vágy beteljesülhetett.
A megfigyelés és tanulás mellett azonban gyakran többet is kaptunk, hiszen megtörtént az, amiről
Pál apostol is ír a római gyülekezetnek – egymás hite által bátorodtunk meg és épültünk. A megerősítésben nemcsak kollégákra és kitűnő szakemberekre, de testvérekre is leltünk. Az egymás hite által való épülés csodáját azonban nemcsak a szakmai fórumokon, hanem a betegek meglátogatása
által is megélhettük. Láttunk nehéz sorsokat, amelyeken azonban átragyogott a Krisztusba vetett
élő reménység. Ez a reménység számunkra is új lendületet adott a szolgálat végzésében.
Pál a római gyülekezethez írott levelében kifejti egész tanítását Krisztusról, ezzel mintegy bemutatkozva a gyülekezetnek, ahol addig személyesen még nem járt. Csak remélni tudjuk mi is, hogy az
idei évben elvégzett szolgálatunkban sikerült felmutatni Jézus Krisztust, azt, aki nélkül semmi sem
lehet, úgy, ahogyan mi megismertük.

Haris Szilárd
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I. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja (a továbbiakban SZRKE DK)
A SZRKE DK lyan célszerű intézménye a református egyháznak, amelynek elsődleges célkitűzései
között szerepel a diakónia szolgáltatások átfogó támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház területén belül. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata az egyes gyülekezetekben végzett diakóniai munkára kiterjedő felügyeleti szempontot gyakorolva, valamint a diakóniai
szolgáltatásokra való tekintettel létrehozta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai
Központját. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja a Kulturális Minisztérium rendelkezése alapján (Ministerstvo kultúry SR č. MK-33/2001-1) bejegyzésre került.
A diakónia feladatai sokrétűek, az egyház diakóniai tényleges szolgálatáról szóló 1/2003-as számú
törvény 1.§ -a 2 bekezdése értelmében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szívügyének
tekinti a betegek és fogyatékkal élők gondozását, ápolását, elhagyottak megsegítését, elesettek támogatását, nehéz szociális helyzetben lévők megsegítését, sérelemmel küzdők erősítését, válsághelyzetbe jutott emberi életek gyámolítását. A törvény jogi keretet biztosít a diakóniai szolgálatok
számára, valamint egységesen vonatkozik minden önálló egyházi szervezetre, valamint az ő általuk
közvetlenül vagy közvetett módon létrehozott és fenntartott diakóniai intézményekre és közhasznú szervezetekre.

II. Perszonális terület:
A SzRKE DK személyi összetételét 2016. december 30-án, 52 alkalmazott alkotta a következő munkakörökben:
•

Igazgató: Ibos Henrieta (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)

•

Diakóniai lelkész: Haris Szilárd (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)

•

Koordinátorok: Lőrincz Ildikó (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör), Lengyel Erika
(munkaidős foglalkoztatottság 0,5 munkakör)

•

Közgazdász: Kollár Erika (munkaidős foglalkoztatottság 0,3 munkakör)

•

Gondozók: 31 (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör), 16 (munkaidős foglalkoztatottság
0,5 munkakör)

2016-ban sikeresen bekapcsolódtunk abba Nemzeti munkaprogramban, amelyet a Munkaügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium Implementációs Ügynöksége létesített. 2016 májusában a Diakóniai Központ sikeresen csatlakozott a meghirdettet programhoz és így elkezdődött a területi –
gondozói szolgálat. A gondozói szerződések 2016. december 31-én léptek életbe. Összesítve 42,75
munkakört jelölnek.
Kirendeltségek, irodák:
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SzRKE DK

SzRKE DK

SzRKE DK

Jókai u. 34.

Fő utca 23.

Fő utca 47.

945 01 Komárom

979 01 Rimaszombat

077 01 Királyhelmec

Fontos megemlíteni, hogy 2016 májusában az SzRKE DK tevékenysége egy újabb irodával bővült.
A SzRKE DK harmadik irodájának a Királyhelmeci Református Gyülekezet épülete ad otthont. A
református gyülekezet a termeket ingyen bocsátotta rendelkezésünkre. Az alkalmazottaink-koordinátoraink a tőketerebesi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal által támogatott Esély a az
állásra („Šanca pre zamestnanie“) projekt keretén belül lettek foglalkoztatva.

III. Igazgatótanács:
A Diakóniai Központ igazgatótanácsának alkotótagjai 2016-ban:
•

Fitos András

•

Mikos Annamária

•

Révész Tibor

•

Molnár Zsolt

•

Jaroslav Géci

Az igazgatótanács 2016-ban két alkalommal ülésezett:
1. 2016. 01 20-án Rimaszombatban
2. 2016. 10. 10-én Rimaszombatban

IV. A SZRKE DK jövőképe – vízió
A Diakóniai Központ igazgatótanácsa által előterjesztett majd elfogadott, a 2015-2020 időszakra
szóló jövőkép, amely hét diakóniai szolgálati területet ölel fel:
•

elsődlegesen a diakóniai szolgálatról szóló új munkaterv kidolgozása

•

hatható tájékoztatás, célszerű információ közlés a diakónia minden területéről

•

a gyülekezeti diakónia teljes körű támogatása és fejlesztése

•

diakónusok felkészítése, szolgálatba állítása, továbbképzése,

•

humanitárius területeken folytatott munkák támogatása, krízisintervenció

•

a diakóniai munkaterület összekapcsolása a missziói tevékenységgel

•

bekapcsolódni az ökumenikus mozgalmak kezdeményezéseibe

V. A SZRKE DK 2016-os év költségvetési beszámolója
Bevétel
Üzemeletetési javadalom a SZKM részéről

€
26 555,00

Javadalom a tőketerebesi ÚPSVaR részéről (2 alkalmazott - Királyhelmec)

7 821,70

Javadalom a komáromi ÚPSVaR részéről (védett műhely 2 alkalmazott)

4 355,06

Javadalom az IA MPSVaR részéről (gondozók)

88 689,00
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Egyetemes egyház- Közalapi támogatás – Védett műhely létrehozására (amely 2015 decemberében érkezett)

1 500,00

Közalapi támogatás – Gondozók szakképzése

1 600,00

Közalapi támogatás – Publikáció – Jutalmam, hogy tehetem

1 000,00

HEKS – Gondozók szakképzésének támogatása

3 040,00

Kölcsön a SzRKE -tól (15 000+33 000)

48 000,00

2,00%

363,31

Kárpátaljai gyűjtés

29 244,49

Naptár

2 315,00

A gondozói szolgálat bevétele az ügyfelektől – árjegyzék alapján

22 037,21

EURODIAKONIA- a szolgálati utak útiköltségeinek átfizetése

703,76

Diakonisches Werk

3 175,00

Gondozók – Szakképzésének részvételi díja

6 150,00

Egyéb adományok

493,15

Banki kamat

1,02

Bevétel összesen:

247 043,70

Výdaje
Kiadás
Fizetések, pótlékok, alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások
A fenti kiadások után befizetett illetékek

Celkom:

Z dotácie MKSR

Z vlastných zdrojov:

135 878,31

17 663,00

118 215,31

40 893,59

5 547,00

35 346,59

Szociális fond

747,79

96,88

650,91

Étkezési jegyek (illeték)

690,49

139,85

550,64

10 296,00

882,20

9 413,80

579,62

-

579,62

2 189,48

525,16

1 664,32

458,95

-

-

Az étkezési jegyek költségei (55% az étkezési jegy értékéből)
Ivóvíz biztosítása az irodákban a védett műhelyben
Fogyóeszközök – Irodai eszközök
Postadíj
Bérleti díj – Komáromi gyülekezet

1 669,20

-

-

Útiköltség

6 824,70

-

-

Telekommunikációval kapcsolatos költségek
Egyéb szolgáltatások

1 697,71

-

-

10 650,56

1 587,21

9 063,35

13 835,85

Banki költségek – díjszabás

13 835,85

305,56

68,90

Bélyegek, Koncessziós díjszabás

725,75

44,80

680,95

Tagsági díj

100,00

-

100,00

1 070,12

-

1 070,12

217 963,12

26 555,00

191 408,12

320,00

-

320,00

49 000,00

-

49 000,00

Figyelmességek, ajándékok, frissítők
Kiadás összesen:

236,66

Kiadás – Hozzájárulás és Támogatás
Bécsi gyülekezet részéről 300 eurós támogatás, 20 euró
magánszemély részéről
Kárpátalja adománygyűjtés (átadva 2016-ban)
Gondozói szakképzés támogatása (HEKS támogatás 21×100)

2 100,00

-

2 100,00

Gondozói szakképzés támogatása – (19×40)

760,00

-

760,00

Naptárból befolyt összegből a gondozásba bekapcsolódott
gyülekezetek támogatása (6×100)

600,00

-

600,00

220,00

-

220,00

53 000,00

-

53 000,00

Eszköz vásárlás támogatás iskolák, diákok részére
Összesen:
Összegezve:
Bevétel
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Kiadás

+ 33.615,17 (prevod z 2015)

- 217 963,12 (režijné náklady)

+ 247. 043,70 ( k 31.12.2016)

- 53 000,00 (príspevky a dary)

+ 280.658,87 €

- 270.963,12 €

VI. A SZRKE DK tevékenysége 2016-ban:
1) CSALÁDSEGÍTŐ PROGRAM
2016-ban tovább folytatódtak az előző évben elindított programsorozatok:
Február 19-én Felsőpélen a Házasság hete rendezvénysorozat alkalmából a Barsi Egyházmegye
gyülekezeti tagjainak találkozójára került sor. A rendezvénysorozat témájához alkalmazkodva előadás hangzott el: „A szerelem a házasság oxigénje” címmel. Ez alkalomból: Szőke Etelka – a Magyar
Református Egyház Házasság és Családsegítő Szolgálat munkatársa, valamint Szőke Attila gyakorló
gyülekezeti lelkipásztor adott elő. A családsegítő program keretén belül újabb előadássorozatok
megvalósítására került sor a Szőke házaspár jóvoltából: Március 5-én Nagymegyeren, ahol is a:
„Hogyan vitatkozzunk és hogyan ne?” című előadás hangzott el, valamint április 19-én Komáromban: „A boldogság nyomában” című előadás által épülhettek a jelenlévők. Április 22-én Alistálon,
Singer Magdolna gyászterapeuta, író, tartott előadást: „A veszteségek ajándéka” címmel. Május
30-án Szádalmás adott otthont az Abaúj-Tornai és a Gömöri Egyházmegye részére szervezett lelkipásztori – házastársi csendes napnak. Ez alkalomból: Szőke Etelka és Szőke Attila adott elő. Ezek a
programok az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósultak meg.

2) SZERETETHÍD 2016
A Magyar Református Szeretetszolgálat által megvalósított, az egész Kárpát-medence magyarságát
felölelő programsorozat a Szeretethíd, amely idén nyolcadik alkalommal, május 20-21-én került
megrendezésre. A Szeretethíd 2016 jelmondata a következő volt: „Mozdulj, segíts, szeress!“ Rekordmennyiségű 20.700 önkéntes jelezte részvételi szándékát. Az alkalom a fővédnökei: Gundel Takács
Gábor, televíziós szerkesztő – műsorvezető, valamint Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke volt. Az alkalom ünnepélyes megnyitójára május 29-én Királyhelmecen került sor. A rendezvényen igét hirdetett Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese, valamint
jelen volt Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja Szesztay Ádám. A felvidéki Szeretethíd alkalmon 3.600 regisztrált önkéntes (a valós szám 4.000 körül mozgott) vett részt, mintegy 87
csoportba rendeződve.
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3) TANSZERGYŰJTÉS 2016
A 2015-ös év folyamán meghirdetett iskolatáska és tanszergyűjtési akció rendkívül kedvező fogadtatásra talált, hiszen közel 100 jó állapotú használt iskolatáska, tolltartó és sportzsák talált
új gazdára. A 2016-os évben tovább folytatódott ez a kezdeményezés és sokak éltek az adakozás
lehetőségével. A 2016-os évben a gyűjtésre júniusban, illetve szeptember elején került sor.
Országszerte több gyűjtőponton volt lehetőség az adakozásra: Csilizpatas, Somorja, Dunaszerdahely, Érsekkéty, Hetény, Komárom, Királyhelmec, Rimaszombat és Rozsnyó. A gyűjtést a lecserélt,
de még jó állapotban lévő iskolatáskákra és különböző tanszerekre (tolltartó, írószerek, színes ceruzák, vízfesték, füzet stb.) vonatkozott. Az így összegyűjtött eszközök az arra rászoruló, nélkülöző
családok támogatását szolgálta, megkönnyítve számukra a tanévkezdést.

4) NYILAS MISI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
A Nyilas Misi Ösztöndíj program keretében belül a Magyar Református Szeretetszolgálat a 2016
/2017 tanévben 100 tehetséges diákot támogat a Kárpát – medence területén. A Nyilas Misi Ösztöndíj program lehetőséget teremt a diákok számára, hogy kibontakoztassák tehetségüket és elérjék kitűzött céljaikat. Az ösztöndíjra pályázhatott minden, magyar nyelvű oktatásban résztvevő,
szociálisan nehéz helyzetben élő, 5 – 12. évfolyamot látogató diák. Az ösztöndíj összege ebben a
tanévben 16 EUR/fő/ hónap, 10 hónapra összesen 160 euró. A Magyar Református Szeretetszolgálat kérésére idén már felvidéki tagja is van ennek a szakmai bizottságnak, mégpedig a sport területén tevékenykedő: Morávek Ildikó testnevelő tanár, edző. Az ösztöndíj program támogatottjai: Adamik Tamás, Dolník Dávid, Fülöp Cyntia, Nagy László, Papp Márton, Pinke Andrea, Szalay Krisztina.
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5) „JUTALMAM, HOGY TEHETEM” RAJZPÁLYÁZAT
Örömmel nyugtázható, hogy az elmúlt évhez viszonyítva, bűvölt a rajzpályázaton résztvevők száma. A” Jutalmam, hogy tehetem” rajzpályázat pályaműveiből összeállításra került egy asztali naptár, amely megjelent magyar–szlovák nyelven, illetve angol–német nyelvű változatban is. A diakóniai naptár kiadása, terjesztése a német testvérek hathatós anyagi támogatásának köszönhetően
valósult meg. A diakóniai naptár terjesztéséből befolyt adományokból azokat a gyülekezeteket támogattuk, amelyek csatlakoztak a házi gondozói szolgálathoz, illetve új honlap készült a Diakóniai
Központ számára.

6) HATÁROKON ÁTÍVELŐ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÁRPÁTALJÁNAK
A 2016-os évben tovább folytatódott a Kárpátalján élő református testvérek megsegítése. A Zsinat
a gyűjtés teljes körű megszervezésével a Diakóniai Központot bízta meg. Az összegyűjtött pénzadomány teljes összege elérte a 100. 900 eurót. A befolyt összegből az adott közösségek kérése
alapján, különböző programok kerültek megvalósításra: kifőzdék és meleg ételek elkészítésére alkalmas gyülekezeti konyhák finanszírozása, nyári ifjúsági és gyermektáborok étkeztetésének finanszírozása, tűzifaprogram finanszírozása, valamint élelmiszercsomagok megvásárlása. A Kárpátaljai
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Református Egyházkerület területén élő református testvérek megsegítése a 2015.-től 2016.-ig
terjedő időszakban valósult meg.
2016. 2. 3-án sajtótájékoztatóra került sor: Határokon átívelő segítségnyújtás – Kárpátalja nincs
egyedül címmel. Az alkalom központi témája nem más volt, mint megismertetni a 2015-ös évben
Kárpátalján élő reformátusok javára meghirdetett és kivitelezett összegyházi adománygyűjtés
eredményeit. A sajtótájékoztatón jelen volt Géresi Róbert a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Ibos Henrieta a Diakónia Központ igazgatónője, valamint a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselete: Balogh Attila, Zsukovszky Miklós és Hunyadi Attila esperesek.
A sajtótájékoztató szlovák nyelvű fordítását Domonkos Erika lelkipásztor biztosította, a fotódokumentáció Pándy Kovács Tímea munkája.

7) VÉDETT MŰHELY
2016 márciusában védett műhely bejegyezésére került sor, valamint a Diakóniai Központ támogatásért folyamodott a komáromi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatalhoz. A védett műhely kialakításához és rekonstrukciójához, illetve a költözéshez szükséges anyagi segítséget az Egyetemes
egyház 1500 euró összeggel támogatta. A védett műhely a Komáromi Református Egyházközség
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által biztosított, bérelhető termekben kapott otthont. 2016-os évben 2 alkalmazott dolgozott a védett műhelyben, a következő év tervei között szerepel az alkalmazottak bővítése újabb egy fővel.

8) GONDOZÓI KÉPZÉS
A 2015-ös évben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának szervezésében megvalósult egy a missziói és diakóniai kérdéskörökkel foglalkozó reprezentatív felmérés. A
felmérés eredményei jelentős stratégiai segítséget nyújtottak mind a missziói mind pedig a diakóniai, illetve a gyülekezeti szolgálatok szempontjából. A felmérés eredménye rámutatott a gondozói
szolgálat szükségességére. Mindez nemcsak a Diakóniai Központ keretén belül került megvalósításra, hiszen néhány gyülekezet csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Ez azonban csak az első
lépés megtételét jelentette a gondozás szempontjából. További lépésként szükségessé vált az önkéntesek szakszerű továbbképzése. A továbbképzés finanszírozásában jelentős szerepet játszott
a HEKS – Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, akik 3040 euró összeggel támogatták ezt a
kezdeményezést, valamint a Szlovákiai Református Keresztény Egyház egyházépítői kerete, amely
1000 euró összeggel támogatta a képzés megvalósítását. A 230 órát felölelő, akkreditált gondozói
továbbképzés megvalósítására három helyszínen került sor: Rozsnyó, Alistál és Királyhelmec. A
szakszerű továbbképzést 54 önkéntes eredményesen fejezte be, akik nemzetközileg akkreditált és
az Unió területén is elfogadott hivatalos tanúsítvánnyal rendelkeznek.

9) HÁZI GONDOZÓI SZOLGÁLAT
A Diakóniai Központ igazgató tanácsa 2015. 12. 10-én jóváhagyta azt az alapító okiratot, amely
alapján a területi gondozói szolgálat hivatalosan bejegyzésre került. Továbbá a Diakóniai Központ
jelezte, hogy részt kívánt venni abban a Nemzeti munkaprogramban amelyet a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Implementációs Ügynöksége létesített. 2016 májusában a Diakóniai
Központ sikeresen csatlakozott a meghirdettet programhoz és így elkezdődött a területi gondozói
szolgálat. A gondozói szolgálat beindítását követően az elmúlt fél évben 57 gondozó helyezkedett
el, amelyből 19 egyén a Diakóniai Központ által szerzett képesítést. 7 gyülekezet csatlakoztak az
imént említett programhoz: Rozsnyó, Apácaszakállas, Rimaszombat, Komárom, Gálszécs, Csicsó
és Beszter. Immáron megállapítható, hogy a házi gondozói szolgálat folyamatos fejlődésen megy
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keresztül, célja a segítségnyújtás a felebaráti szeretet jegyében, betöltve az egyház szeretetszolgálati küldetését.

10) EURODIACONIA
2016. január 1-jén a SzRKE DK tagfelvételt nyert a nemzetközi Eurodiakóniába. Az Eurodiakónia 32
országban működik és 47 szervezetet tömörít. A szervezet tevékenysége a nemzetközi együttműködésre irányul, hangsúlyozva a keresztyén értékrendet. Küldetésük között szerepel a szociális –
diakóniai – humanitárius szférában tevékenykedő tagszervezetek számára lehetővé tenni a közös
találkozást, tapasztalatcserét.

2016 6. 6.-tól 11.-éig a SzRKE DK képviselői részt vettek Utrechtben az Eurodiaconia éves nagygyűlésén. A találkozó keretén belül, a SzRKE DK tevékenysége, célkitűzése is bemutatásra került. Az
alkalmon sor került a V4 csoport találkozójára is, ahol megegyezés született egy közös konferencia
megszervezéséről, amely Magyarország szervezésében kerül megvalósításra 2017-es év folyamán
Budapesten.
Az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét félévente más – más tagállam tölti be. 2016. július 1-től
Szlovákia lett az elnöklő ország. Ezen alkalomból a SzRKE DK képviselői az Ausburgi Hitvallású Evan-
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gélikus Egyház Diakóniájának képviselőivel közösen Brüsszelbe látogattak. A delegációt az Európai
Unió Állandó Szlovák Képviselete nevében Eva Hodges fogadta. A két napon át tartó tárgyalások alkalmával lehetőség nyílt az eszmecserére Jana Žitňanská és Miroslav Mikolášik európai parlamenti
képviselőkkel. Szó esett a hosszútávú gondozás európai irányelveiről. Ezt követően Martin Orth
az Európai Bizottság titkárságának szlovákiai képviselőjével történt beszélgetés során kérdések
hangoztak el a házi gondozói szolgálat témáját illetően. A kötetlenebb hangnemben zajló beszélgetések teret adtak arra is, hogy bemutatásra kerüljön a SzRKE DK tevékenysége és célkitűzései.

11) A CSEH TESTVÉREK EVANGÉLIKUS EGYHÁZÁNAK DIAKÓNIÁJA
Április hónapban a Cseh Testvér Evangélikus Egyház Diakóniájának képviselőit köszönthettük köreinkben. A szakmai találkozó célja a gyülekezeti diakónia keretén belül végzett szolgálatok bemutatás és ismertetése volt. A Cseh Diakónia képviseletében jelen voltak: Petr Haška igazgató, Dan
Žárský a vsetíni Diakóniai Központ igazgatója, valamint Štepán Brodský menedzser.
A küldöttséget Fazekas László, a SzRKE püspöke üdvözölte. A szakmai találkozó alkalmával meglátogattuk a Csík György tanyi lelkipásztor gyülekezetében működő nappali foglalkoztatót, valamint
előadások és bizonyságtételek hangoztak el a Pozsonyi Református Egyházmegye területén zajló
gyülekezeti diakóniáról.
A Gömöri Egyházmegyében Nagy Ákos Róbert esperes és Mikos Annamária, a SzRKE DK igazgatótanácsának tagja fogadta a küldöttséget. Ezt követően a küldöttség ellátogatott a hanvai idő-
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sek otthonába, amely Református Egyház Diakóniai Központjának non-profit szervezete, ahol is
Lőkös Márta igazgató asszony bemutatta az otthonban folyó életet. A küldöttség folytatta útját
Rimaszombatba, ahol is előadás hangzott el a Rimaszombati gyülekezet diakóniájáról Tímár Ildikó
lelkipásztor tolmácsolásában.
2016. április 15-én, a kassai Magyar Református Gyülekezet adott otthont a háromnapos szakmai találkozó befejező alkalmának. Az alkalmon jelen volt: Orémus Zoltán az abaúj – tornai egyházmegye esperese, Juraj Brecko az ondava – hernádi egyházmegye esperese, Erika Dékányová
– nagymihályi egyházmegye esperesnője, Széles Jaroslav a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztora,
valamint Marika Gécziová a RE – MI – DIA közhasznú szervezet menedzsere, valamint Jaroslav Géczi
a Diakónia Központ igazgatótanácsának tagja, továbbá Marianna Sláviková a beszteri gyülekezet
lelkipásztora, ill. Pándy Kovács Tímea az abaújszinai gyülekezet beszolgáló lelkipásztora. Bemutatásra került a RE – MI – DIA közhasznú diakóniai szervezet sokrétű tevékenysége, valamint a
TABITA a Kassai Szlovák Református Egyházközség célszerű intézménye. A harmadik nap programját Jaroslav Géci biztosította és koordinálta.

Rövid idézet a Cseh Testvér Evangélikus Egyház Diakóniájának jelentéséből
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén folyó diakóniai munka ténylegesen különbözik a
Csehországban folyó diakóniai munkától. Mindenekelőtt szoros összefüggésben áll a gyülekezetekkel
és az ő keresztyén szolgálatukkal, mindezt helyesen diakóniának nevezve. Minden egyes tevékenység,
mögött olyan szenvedélyes keresztény ember válik láthatóvá, aki szolgálatát a hit küldetéseként, missziói
lehetőségként éli meg. Ez a hangsúly a diakóniai munka eredetét illetően példaként és biztatásként kell,
hogy szolgáljon mindnyájunknak.
12) KONFERENCIE
Egészséges Öregedés és Hosszú Távú Gondozás Hálózat Találkozója, Torre Pelice, Olaszország.
A Valdens Egyház Diakóniája látta vendégül a hálózat tagjait Torre Pelice festői völgyében. A konferencia fő szervezője az Eurodiaconia volt. A találkozón előadások hangzottak el a Valdens Egyház diakóniai munkájáról, kiemelve a hosszútávú gondozás területét. A Diakóniai Központot Ibos
Henrieta igazgatónő, valamint Haris Szilárd, diakóniai lelkész képviselte. Az alkalmon bemutatásra
került az egyházunk berkeiben működő házi gondozói szolgálat. A jelenlévők megismerkedhetek
ezen szolgálati terület kihívásaival és eredményivel, valamint szó esett a kárpátaljai református
testvérekkel tervezett együttműködésről is. A Központ képviselői kérték a jelenlevőket, hogy imádságaikkal, ötleteikkel, és lehetőség szerint pályázatokkal támogassák a pilótaprojekt elindítását.
Társadalmi kérdések – Teológiai reflexiók
A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának kihelyezett konferenciájának Királyhelmec
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adott otthont. A Diakóniai Központot Ibos Henrieta és Haris Szilárd képviselte. Az egyetem által
szervezett előadássorozat kiemelten foglakozott a társadalom perifériáján élők nehézségeivel, a
magyarság asszimilációs kihívásaival, valamint az egyház által adott válaszokkal a felsorolt témakörben. Az Ibos Henrieta 2014-es diakóniai felmérést és annak eredményeit ismertette, valamint
az ezek kapcsán elindított programokat mutatta be, míg Haris Szilárd a fogyatékosság jelenségének teológiai értelmezéséről tartott előadást.

„Vezetett vezető”– Konferencia Berekfürdő
A „Vezetett vezető” megnevezésű konferenciára Berekfürdőn, a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében került sor, mégpedig a diakóniai szolgálatok vezetői részére. A konferencián
sor került a Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács ülésére, ahol a Diakóniai Központ
tevékenysége és terveit is bemutatásra került. A Tanács döntött a szorosabb együttműködésről,
melynek első lépése egy közös emailcsoport létrehozása.
STIOC konferencia – Debrecen
A konferencia a menekültkrízis tematikájával foglalkozott. A résztvevők bemutatták a saját országuk migrációs helyzetét és hozzáállását, így Németországét, Csehországét, Magyarországét és
Szlovákiáét.
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13) PASZTORÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A Diakóniai Központ életéhez szervesen hozzátartozik Haris Szilárd diakóniai lelkipásztor szolgálata. Mint diakóniai lelkipásztor, lelkigondozói szolgálatot végez a betegek között, illetve havi
rendszerességgel az ápolók körében is, hangsúlyt fektetve a személyes kapcsolattartásra, beteglátogatásra.

Az év folyamán több gyülekezetben is szolgált: Perbete Martos, Imely, Vaján, Kisújfalu, Csúz,
Sókszelőce és Komárom. A Diakóniai Központ tevékenységeinek népszerűsítése céljából részt vett:
a Magyarországon megrendezésre került Élesztő ifjúsági táborban, valamint megismerkedett a
Ráckeresztúri Drogterápiás otthonban kezelt betegekkel, illetve az ott alkalmazott gyógyítási módszerekkel.

Igehirdetéssel szolgált a Szeretethíd ünnepélyes megnyitóján Királyhelmecen, továbbá a Komáromi Református Gyülekezet diakóniai vasárnapja alkalmából, valamint a Marianum gimnázium
diákjai körében Komáromban.
A Diakóniai Központ fennállásának 10. évfordulója alkalmából a „Jutalmam, hogy tehetem” című
publikáción dolgozott, amelynek szerkesztése során interjúkat készített a Református Egyház vezetőivel, valamint a Diakóniai Központ egykori és jelenlegi dolgozóival, önkénteseivel. A publikáció
2017-ben jelenik meg.
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Utószó
A keresztyén egyházak diakóniával foglalkozó intézményei különböző élethelyzettel rendelkező
embereket kapcsolnak össze – akik egyéni szociális helyzettel, műveltséggel, érdeklődési körrel
rendelkeznek, azonban az eltéréseken túl, ott van a Krisztusban meggyökerezett hit, mint összekötőkapocs. A Diakóniai Központ küldetése, olyan közösség építse, amely nem elutasít, hanem
befogad, és egyben megtanít a különbségekből adódó gazdagságra. Azok a béklyók, amelyek egybefogják a diakóniai szolgálatot korántsem csak a vágyakban, vagy a kitűzött célokban, víziókban
jelennek meg, hanem elsősorban a küldetésében, az isteni szeretet Krisztusi példájában.
Hálatelt szívvel elmondható, hogy egész évben éreztük a mi Urunk vezetését. Ennek ékes bizonyítéka ez a számvetés. 2016-ban ünnepelte a Diakóniai Központ fennállásának 10.-dik évfordulóját.
Némileg rendhagyó módon, csendes megemlékezéssel, az elvégzett munka öröméből fakadó elégedettséggel emlékeztünk az eltelt tíz évre.
Örömmel számolhatunk be a 2016 év sikereiről is, hiszen tagfelvételt nyertünk a nemzetközi
Eurodiaconia szervezetbe, valamint a Diakóniai Központ küldöttsége különböző szakmai találkozókon, konferenciákon vehetett részt: Utrecht, Brüsszel, Torre Pelice – olyan alkalmak voltak, amely
lehetőséget nyújtott szembesülni a diakóniai szolgálat sokrétűségével, illetve tovább mélyülhettek
a Diakóniai Központ nemzetközi kapcsolatai.
A Diakóniai Központ 2016-ban sikeresen elindította első védett műhelyét, valamint lehetőség nyílt
egy a Királyhelmeci kihelyezett iroda elindítására is. Egész év folyamán aktívan bekapcsolódtunk
több nemzetközi programba is, ezek közül fontos megemlíteni a két éven át tartó kárpátaljai adománygyűjtést, amelynek összege elérte 100. 900 eurót.
A Diakónia Központ küldetéseként tekint a segítségnyújtás lehetőségére, emlékezve Kálvin János
Isten Igéjéből vett tanítására, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat. A 2016ban megvalósult programok közül az egyik legjelentősebb a házi gondozói szolgálat beindítása volt,
amely a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Implementációs Ügynöksége hirdetett
meg. Az

önkéntesek szakszerű képzése alkalmából 54 egyén szerzett akkreditált házi gondozói

képesítést. Hét gyülekezet csatlakoztak az imént említett programhoz: Rozsnyó, Apácaszakállas,
Rimaszombat, Komárom, Gálszécs, Csicsó és Beszter. Elmondható, hogy a házi gondozói szolgálat
jelenleg a kezdeti fázisánál tart – és nincs fontosabb, mint Urunk szeretetébe vetett bizalommal rábízni életünk, szolgálatunk, összpontosítva arra, hogy a mi segítségnyújtásunk a felebaráti szeretet
jegyében történjék, betöltve az egyház szeretetszolgálati küldetését.

Ibos Henrieta
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