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Bevezetés

„Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek a szívetekben, és legyetek készen mindenkor szá-

mot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” 1Pét 3,15

Péter apostol egy pogány környezetben élő keresztyén gyülekezetnek írja a fenti sorokat. Fi-

gyelmezteti őket, hogy a nem keresztyén emberek nem fogják érteni, hogy mit miért tesznek, sőt 

üldöztetést kell majd elszenvedniük a hitük miatt. Ebben a helyzetben arra bíztatja őket, hogy ne 

csüggedjenek el, hanem ennek ellenére tartsák Krisztust szentnek a szívükben. Legyen olyan szent, 

azaz a szó eredeti értelmében elkülönített helye az életükben, hogy bízni tudjanak benne és hinni 

a rossz külső körülmények, megpróbáltatások ellenére is. 

1 évvel ezelőtt az volt a kérésünk, hogy adja meg az Úristen a szolgálatunk növekedését. Vé-

gigtekintve az éves jelentésen azt látjuk, hogy hálásnak kell lennünk, hiszen meglett, amit kértünk. 

Ugyanakkor ez a helyzet újabb kihívások elé is állított minket. Hiszen minél inkább láthatóvá válik 

a szolgálatunk a külvilág felé, annál többen is kérhetik számon annak tartalmát. Másképpen fogal-

mazva: növekszik a felelősség, és növekszik a támadási felület is. 

A fenti Ige azonban arra fi gyelmeztet bennünket is, hogy mindenkor Krisztust tartsuk szent-

nek a szívünkben. Maga Krisztus álljon a szolgálatunk középpontjában. Nem egyszer tapasztaltuk 

azt is Európa különböző országainak diakóniai szervezeteivel kapcsolatba kerülve, hogy számon 

is kérik rajtunk, vagy legalábbis elcsodálkoznak ezen a reménységen.  Szolgálatunk nem abban 

különbözik más szervezetekétől, hogy különleges dolgot tesz, sem abban, hogy nem érik kihívások, 

vagy akár kritikák, hanem abban hogy tud Krisztusba vetett reménységgel tekinteni a jövőbe. 

Kívánom magunknak, hogy 2018-ban is valóban készek legyünk számot adni a bennünk élő 

reménységről, és tanúbizonyságot tenni Jézus Krisztusról, mint Urunkról és Megváltónkról. 

Haris Szilárd

diakóniai lelkész
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I. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Köz-

pontja (a továbbiakban SZRKE DK)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja (a továbbiakban SZRKE DK) 
olyan célszerű intézménye a református egyháznak, amelynek elsődleges célkitűzései között szere-
pel a diakónia szolgáltatások átfogó támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház terüle-
tén belül. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata az egyes gyülekezetekben végzett di-
akóniai munkára kiterjedő felügyeleti szempontot gyakorolva, valamint a diakóniai szolgáltatásokra 
való tekintettel létrehozta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központját. A Szlo-
vákiai 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 szá-
mú törvény 1.§ -a 2 bekezdése értelmében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szívügyének 
tekinti a betegek és fogyatékkal élők gondozását, ápolását, elhagyottak megsegítését, elesettek tá-
mogatását, nehéz szociális helyzetben lévők megsegítését, sérelemmel küzdők erősítését, válság-
helyzetbe 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 ….. alkalmazott alkotta a következő mun-
kakörökben: 
• 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 (mun-

kaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör), Haris Zsuzsanna (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 
munkakör)

• Közgazdász – munkahelyi asszisztens: Kollár Erika (munkaidős foglalkoztatottság 0,3  munkakör)
• Gondozók: 42 (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör), 20 (munkaidős foglalkoztatottság 

0,5 munkakör)
Az SzRKE DK mind 68 alkalmazottjának van 2017. December 31-én hatályos munkaszerződése: 58 
teljes munkaviszony. A múlt évvel összehasonlítva ez 16 munkahelynyi növekedést jelent, amely 
annak köszönhető, hogy újabb pozíciókat töltöttünk be a Házi gondozást támogató Nemzeti pro-
jekt keretében, míg a védett műhely 1 munkahellyel bővült, mert a komáromi Munka, Szociális és 
Családügyi Hivatal támogatásával munkahelyi asszisztenst alkalmazunk.

Kirendeltségek, irodák:

SzRKE DK 

Jókai u. 34.

945 01 Komárom

SzRKE DK 

Fő utca 23.

979 01 Rimaszombat

SzRKE DK 

Fő utca 47.

077 01 Királyhelmec



5

III. Igazgatótanács

IV. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai 

Központjának jövőképe – vízió

V. I. Költségvetési beszámoló 2017 

A Diakóniai Központ igazgatótanácsának alkotótagjai 2016-ban:: 

• Fitos András 

• Mikos Annamária 

• Révész Tibor 

• Molnár Zsolt 

• Jaroslav Géci 

Az igazgatótanács 2017-ben 1 alkalommal ülésezett:

1. 2017. január 31-én Rimaszombatban. 

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

II. Bevételek €
Szlovák Kultúrális Minisztérium 26 555,00
Egyszeri támogatás KM 12 000,00
Implementációs Iroda Házi gondozói szolgálat projekt 305 106,00
Gondozók hozzájárulása 83 124,21
Administrációs feladatok 720,00
Szociális és Családügyi M. Védett műhely 11 978,44

Munkahelyi asszisztens 6 187,07
Egészségügyi biztosító éves elszámolás 3 013,40
Tanfolyam résztvevők önrésze Képzés projektek 6 399,00
Adományok, hozzájárulások EURODIACONIA 9 150,00

HEKS Segélyszervezet 5 680,00
SzRKE – Általános alap 2 070,00
Cseh Testvérek diakóniája 150,00
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Adományok, hozzájárulások Fizikai személyek 2 115,00
Naptár 2017 1 077,00
Naptár 2018 753,00
Jutalmam, hogy tehetem , Odmenou je, že môžem 1 260,00

2,00% 804,83
Összesen: 478 142,95

Kiadások

Fizetések Alkalmazottak 39 703,20

Gondozók 265 730,83

Zákonné poistenie zamestnávateľa 93 884,06

Szociális fond 1 543,23

Munkaképtelenségi pótlék 1 334,70

Étkezési jegyek 18 718,91

Étkezési jegyek (illeték) 1 218,97

Irodai eszközök, fogyóeszközök 1 973,73

Útiköltség Iroda 3 694,95

Gondozói képzés 956,30

Házi gondozói szolgálat 992,60

Postadíj Iroda 394,60

Házi gondozói szolgálat 228,50

Telekommunikációs költ. (1xvezetékes, 3xmobil,1xmobil.internet) 1 220,08

Irodabérlet Komárom (131,75/hó) 1 581,00

Királyhelmec (180/hó) 1 080,00

Gondozói képzésre 1 900,00

Szolgáltatások, illetékek 1 792,69

Audit 480,00

Oslo-szolg. út 440,00

Dolphin 326,10

2% regisztr. 70,52

Egyéb 476,07

Munkabiztonsági oktatás 324,00

Házi gondozói szolg. Illetékek 14 440,00

Ivóvíz 126,52

Koncessziós illeték 955,92

Banki illetékek 406,33

Tagsági díjak (Eurodiakon.+APSS + Kárpt.medenc.csal.szerv.) 233,11

Diakóniai munkához történő hozzájárulás 337,00

Eurodiaconia önkéntes hozzájárulás 100,00

Lilium Aurum – Jutalmam, hogy tehetem 1 000,00

Gondozói képzési támogatás (100/fő) 3 800,00
Összesen: 459 671,23

Összesítés

Bevételek: Kiadások:

+ 9.695,75 (áthozva 2016-ból) 422.133,90 (fi zetések, illetékek, ebédjegyek)

+ 478.142,95 37.537,33 (egyéb rezsidíjak, projektek)

+ 487.838,70 € 459 671,23 €
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VI. Az SzRKE DK tevékenysége 2017-ben

1) VÉDETT MŰHELY  
A SZRKE Diakóniai Központja 2017. Januárjától egy munkahellyel bővítette a védett műhelyt. 

Az új alkalmazott a házi gondozói szolgálatot koordinálja a nyugati országrészben. A komáromi 

családi-, szociális- és munkaügyi hivatalon keresztül sikerült munkahelyi asszisztenst is alkalmaz-

nunk, aki nagy segítséget jelent a munkánkban.

2) GONDOZÓI KÉPZÉSEK 

A gondozói képzés az egyik olyan programja a Diakóniai Központnak, amire a legnagyobb 

igény mutatkozik. Szervesen kötődik a házi gondozói szolgálathoz, és annak bővítését segíti elő. 

A 2017. Évben 4 gondozói képzést sikerült megszerveznünk, melyeknek keretében 48 önkéntest 

részesítettünk szakmai képzésben, mely az Európai Únió területén elfogadott. A tanfolyamokra 

Királyhelymecen, Rimaszombatba és Gálszécsen került sor. A képzéseket a HEKS, a svájci evangé-

likus egyház segélyszervezete 5680 euróval támogatta, és úgyszintén Egyházunk Általános Alapja 

2070 euróval. A 230 órás tanfolyam az eperjesi székhelyű VaV Servis s.r.o. –val közösen szerveztük, 

akikkel együttműködési szerződést is aláírtunk. 

Különös áldásnak tekintjük, hogy a kárpátaljai testvéreket is be tudtuk vonni a képzésbe két 

alkalommal. A képzésre Királyhelmecen került sor. A mi Egyházunk önkénteseivel együtt összesen 

27-an végezték el a tanfolyamot. A kárpátaljai testvérek képzésének anyagi hátterét az Eurodiaconia 

nevű szervezet közreműködésével a Diakonie Deutschland támogatta 9150 euró értékben. A házi 

gondozói szolgálat fejlesztésére ugyanúgy szükség van Kárpátalján, mint Szlovákiában, azzal a kü-

lönbséggel, hogy ott az eff ajta végzettség megszerzése sokkal problematikusabb. Az első gondozói 

képzés az oklevelek ünnepélyes átadásával ért véget, melyre elfogadta meghívásunkat Főtiszteletű 

Fazekas László, a SzRKE püspöke és Zán Fábián Sándor, az Ukrajnai Református Egyházkerület 

püspöke is, Mudr. Czókoly Béla a gyakorlati vizsgáknak helyet adó idősek otthona igazgatója, és 

Jaroslav Výboštek, a VaV Servis s.r.o. igazgatója. A segítségnek sokféle módja van, melyek közül az 

egyik ez a nemzetközi együttműködés, amely egy együttműködési megállapodás aláírásában csú-

csosodott ki, melyre március 22-én került sor Beregszászon.
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3) HÁZI GONDOZÓI SZOLGÁLAT
Az SzRKE Diakóniai Központjának házi gondozói szolgálata 2017-ben is folytatódott a Mun-

ka- Szociális- és Családügyi Minisztérium Implementációs Ügynökségén keresztül a Házi Gondo-
zói Szolgálatot Támogató Projekt keretében. 2017. december 12-én 72 rászorulónak nyújtottunk 
gondoskodást, 2-24 órában. A projektben 64 gondozót alkalmaztunk fél vagy teljes állásban. A hízi 
gondozói szolgálatot a kassai és a nyitrai kerületben végezzük. 

Ebben a projektben még mindig a megalapozási fázisban vagyunk, amikor igyekszünk kiépíte-
ni azokat a pilléreket, amelyek majd stabil alapot nyújthatnak. Ennek az alapozásnak többféle alko-
tóeleme van. Más szolgáltatókkal ellentétben a mi szolgálatunknak hozzáadott értéke a felebarát 
iránti szeretet és az egyház diakóniai szolgálatának betöltése. A segítségnek sokféle formája van, 
aminek a példáit hallhattuk a gondozók havi összejövetelein vagy a családlátogatások alkalmával. 
Minden családnak megvan a maga saját története, ugyanúgy mint, annak az embernek, aki szolgá-
latot végez abban a családban. Minél inkább elmélyülünk ebben a szolgálatban és visszajelzéseket 
kapunk, annál inkább tudatosítjuk annak szükségességét, és látjuk, mit kell még javítani, tökélete-
síteni rajta.

4) „HITBŐL HITBE”- A GONDOZÓI SZOLGÁLAT HÍRLEVELE
A Hitből hitbe a gondozói szolgálat hírlevele, amelyet 2016 márciusában indítottunk azzal a 

céllal, hogy rendszeres beszámolókat és bibliai elmélkedéseknek adjon helyet a gondozással, és 
a projektben zajló eseményekkel kapcsolatban. Ezenkívül tartalmaz beszámolókat a különböző 
családlátogatásokról, mely azt a célt szolgálja, hogy az ország különböző részén tevékenykedő 
gondozók és gondozottak megismerjék egymást, és adott esetben-imádságban hordozzák egy-
más terhét.  Az újságot Haris Szilárd, diakóniai lelkész szerkeszti. Havonta egyszer jelenik meg saját 
nyomtatásban és terjesztésben. A kedvező fogadtatáson felbuzdulva a hírlevelet elérhetővé tettük 
a Diakóniai Központ honlapján, így azok a gyülekezetek is elérhetik, és a maguk számára kinyom-
tathatják, amelyek saját gondozói szolgálatot indítottak.  A Komáromi Refomátus Egyházmegye 
egyházépítő alapja 300 euróval támogatta a hírlevél megjelenését, amelyet a nyomtatási költségek 
fedezésére fordítottunk.

A jövőben szeretnénk az újságban a gondozókat és gondozottakat az újságban a születés-
napjukon felköszönteni. Ehhez már megtörténtek az előkészületek. Dolgozunk azon is, hogy a lá-
tássérült gondozottak számára bizonyos időközönként „hangos újságként” hallgatható formában 
is elérhetővé tegyük. Egy adománynak köszönhetően januártól ennek is adottak a tárgyi feltételei.



9

5) “TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL” RAJZPÁLYÁZAT
Idén is meghirdettük rajzpályázatunkat a tehetséges gyerekek számára. Idei témánk a „Törőd-

jünk egymással” volt. A gyerekek műveiből összeállításra került egy asztali naptár, amely megjelent 

magyar-szlovák nyelven. A kéthetes kiosztású oldalakon a rajzon kívül névnapok, és bibliai igevers 

is található. A naptár eladási ára 4 euró, melyet minden évben valamilyen jótékonysági célra hasz-

nálunk fel. Összesen 62 lelkes és tehetséges iskolás küldte be rajzait. Műveikben a gyerekek a segít-

ségnyújtás lehetőségeit örökítették meg. A program koordinátorai Haris Zsuzsanna és Lőrincz Ildikó.

6) TANSZERGYŰJTÉS 
A Diakóniai Központ évente gyűjt az iskola előtt álló szociálisan rászorult gyermekek számára 

iskolatáskákat és más tanszereket. A gyűjtés még jó állapotban lévő iskolatáskákra és különböző 
tanszerekre vonatkozott. Az elmúlt éven már két iskola is jelezte, hogy szükségük lenne az adomá-
nyokra.

A gyűjtés 2017-ben júniusban kezdődött, ahol több mint 30 iskolatáskát és más tanszereket 
osztottunk szét szeptember első hetében a keleti térségben. Reméljük és bízunk benne, hogy ezzel 
a céllal egy kicsit is könnyítünk a nélkülöző gyermekeknek és családjaiknak. A program koordiná-
tora Lőrincz Ildikó.
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7) MAGYAROK KENYERE PROGRAM
8 tonna liszt készült abból a búzából, amit a szlovákiai gazdák ajánlottak fel a Magyarok Ke-

nyere Programba. A gútai malom kereste fel a Diakóniai Központot, hogy segítsen a 2310 kg liszt 

szétosztásában. Az átadás-átvétel 2015 október végén történt, ahol a Központ részéről Haris Szi-

lárd diakóniai lelkész volt jelen. A liszt elsősorban gyülekezetekben és iskolakonyhákon került fel-

használásra, többször olyan helyeken is, ahol több iskola diákjai egyszerre étkeznek. A szétosztás 

lezárására 2017 tavaszán került sor. A program koordinátora Haris Szilárd.

Liszt adomány

Csallóközaranyos Református Egyházközség 50 kg

Ekeli Református Egyházközség 50 kg

Martosi Refomátus Egyházközség: 350 kg

Bátorkeszi Refomátus Egyházközség: 50 kg

Perbetei Refomátus Egyházközség: 150 kg

Eötvös Utcai MTNY Alapiskola 500 kg

Juhász Gyula Alapiskola – Léva + Lévai Reform. Gimn. 400 kg

Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál 100 kg 

Nagykeszi Reménység Reszocializációs Otthon 200 kg

Udvardi Refomátus Egyházközség: 30 kg

Rozsnyói Refomátus Egyházközség: 380 kg

Vajáni Református Alapiskola 50 kg

Összesen: 2.310kg
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8) „JUTALMAM, HOGY TEHETEM” – A DK ÜNNEPI KIADVÁNYA
A Diakóniai Központ megalapításának 10. Évfordulója alkalmából Jutalmam, hogy tehetem 

címmel egy ünnepi kiadványt készített. A kötet címe a diakonisszák jelmondata volt, de a könyv 
készítői is magukénak érzik, hiszen azt vallják, hogy már az is az Isten kegyelme, hogy szeretettel 
szolgálhatunk egymásnak.

A kötet elején bemutatkozik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, melynek a Diakóniai 
Központ, a szeretetszolgálati munka segítése és irányítása céljából létrehozott intézménye. A szer-
kesztő interjúkat készített az Egyház jelenlegi és korábbi vezetőivel, a Központ korábbi igazgatóival, 
munkatársaival és önkéteseivel, akik hitet tettek a diakóniai szolgálat végzése mellett, mind gyüle-
kezeti, mint intézményes szinten. A továbbiakban a kiadvány a Diakóniai Központ főbb programjait 
mutatja be aszerint, hogy az adott program indulásakor ki volt az igazgató. Ily módon egyszerre 
vált láthatóvá a programok indulásának időrendje, de ugyanakkor az az ív is, ami a diakóniai mun-
ka fejlődését jelenti az Egyházban, és egyszersmind a Központ tevékenységének egyre színesebbé, 
sokrétűbbé válását. A kötet igyekszik arcokat tenni a programok mellé, így mutatva rá, hogy egy 
jó ügy elindításához, akár egyetlen ember elhívatottsága és kezdeményezőkészsége is elegendő 
lehet.

A kiadvány ismerteti a Diakóniai Központ kiterjedt kapcsolathálózatát, amely nélkül egyetlen 
ilyen típusú szolgálat sem tudna működni. Röviden jellemzi a partnerszervezetekkel való együtt-
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9) NAGY ADVENTI JÁTÉKGYŰJTÉS
Novemberben egy lány Érsekújvárból felajánlotta a már nem használt játékait a Diakóniai 

Központ számára azzal a szándékkal, hogy adjuk szociálisan hátrányos helyzetű család gyermeke-
inek. Ez a kezdeményezés adta az ötletet számunkra, hogy adventi játékgyűjtést hirdessünk meg. 
Célcsoportként a perbenyiki Jó Pásztor Háza Anyaotthon lakóit, A jókai Jó Pásztor Háza gyermek-
otthon családjait, valamint a börtönmisszióban érintett családok gyermekeit jelöltük. Az otthonok 
vezetőivel és a börtönmissziós lelkésznővel való egyeztetés után kitűnt, hogy mindenhol szívesen 
fogadnánk az adományt. Tájékoztattak a gyermekek életkoráról és létszámáról. A gyűjtés során há-
rom gyűjtőpontot jelöltünk meg: a Diakóniai Központot Komáromban és Királyhelmecen, valamint 
a Szádalmási Református Gyülekezet lelkészi hivatalát. Néhány nappal később önkéntesen csatla-
kozott a Zselízi Refomátus Gyülekezet, hogy szeretne gyűjtőpontként részt venni a gyűjtésben. A 
gyűjtésbe továbbá bekapcsolódott a tartoskeddi alapiskola is. December 13-áig, a gyűjtés lezárásá-
ig a vártnál és szükségesnél jóval több játék gyűlt össze minden gyűjtőponton. A mennyiség sokkal 
meghaladja az előre kijelölt célcsoportok igényeit. 

működését, melyek ékesen bizonyítják, hogy a közös hit és akarat képes legyőzni a nyelvi korláto-

kat is.

A Központ szolgálatának szélesebb körú megismertetését szolgálja, hogy a kötet a magyar 

szöveg mellett szlovák, angol és német összefoglalót is tartalmaz. A könyvet illusztráló számos fotó 

alatt is négynyelvű képaláírással találkozik az Olvasó.

A könyv szerkesztője köszönetet mond mindazoknak, akik idejüket nem sajnálva rendelkezés-

re álltak az interjúk elkészítésekor. A kiadvány nem jöhetett volna létre a Vámbéry Polgári Társulás 

és a Lilium Aurum Kiadó pályázatírói és kötetgondozói segítsége nélkül, amiért külön hálásak va-

gyunk.

A Központ célja a könyv kiadásával semmiképpen sem a dicsekvés, sokkal inkább a számba 

vétele mindannak a dolognak, amit az Isten az Ő nagy kegyelméből az elmúlt időszakban elvégezni 

engedett. Ugyanakkor szívből reméljük, hogy könyv olvasása lapozgatása mások számára is ins-

pirációt és indíttatást nyújt, hogy szeretetszolgálatot végezzenek felebarátjuk felé, akár azáltal is, 

hogy a Központ munkáját segítik: cselekedettel, híradással, imádsággal.
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Átadások
A Jókai Gyermekotthonba 2017. december 12-én Ibos Henriett szállította el a játékokat Csík 

György, tanyi lelkipásztorral együtt. 
A börtönmisszióban érintett családokban Antala Éva és Bohák Ildikó osztotta szét a játékokat a 
karácsonyt közvetlenül megelőző héten. 
A Perbenyiki Gyermekotthon kérése az volt, hogy csak januárban szállítsuk el a főleg csecsemők-
nek szóló játékokat, mivel éppen karácsony előtt kaptak egy nagyobb tárgyi adományt, amire ami-
ről a mi gyűjtésünk elindulásakor nem volt tudomásuk. Az oda szánt játékokat elkülönítettük a 
Komáromi és a királyhelmeci gyűjtőpontokon és januárban elszállítjuk.
Mivel a fennmaradó játékmennyiséget raktárhelység híján nem tudjuk sokáig tárolni, ezért továb-
bi rászorulókat kerestünk, akik igénylik, szívesen veszik az adományt. Így került játék Kárpátaljá-
ra, melynek elrendezését és elszállítását ezúton is köszönjük Révész Csilla zselízi lelkésznőnek. Az 
egyik komáromi áruházban működő gyereksarok is részesült az adományokból. 
Ezenkívül felkerestük Tóth Zsuzsanna cigánymissziós koordinátort, aki jelezte, hogy szívesen vinne 
a játékokból januárban. 
Emailben megkerestük a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinátorát, hogy jelezze, ameny-
nyiben a játékokat át tudja venni az Alapítvány. Jeleztem, hogy előnyben részesítenénk, ha egy 
konkrét gyermekotthon vagy más hasonló jellegű intézmény kapná a játékokat egy csomagban. 
Egyelőre arra kértek, hogy januárban újra egyeztessünk.
További tervünk, hogy az elképzelhetetlen mennyiségű társasjátékot és plüssfi gurát felajánljuk az 
Egyházunkban a következő évben megrendezendő versenyek és táborok javára.
Szívből reméljük, hogy a program eléri a nem titkolt célját, és serkenteni fogja az együttműködést 
az egyes intézmények és a Diakóniai Központ között, hiszen értékrendünk és missziói indíttatásunk 
is megegyezik. A program koordinátora Haris Szilár

10) MÉDIAMEGJELENÉSEK

2017-ben igyekeztünk fellendíteni a Diakóniai Központ megjelenéseit a sajtótermékekben és az 

internetes médiumokon. Munkánk fontos része, hogy láttatni tudjuk a tevékenységünket. 

Ebben az évben megújult a honlapunk. Sok cikk, fénykép és videó felkerült rá. Bár tény, hogy a 

frissítése nem mindig zökkenőmentes. Igyekszünk a magyar mellett szlovák, angol és német nyel-

ven is elérhetővé tenni a különböző tartalmakat. Az angol rész tökéletesÍtésére együttműködünk 

Varga Katalinnal, a nyitrai egyetem angol fordító szakos tanárjelöltjével. A fordítás és a frissítés 

jelenleg is folyamatban van.

Igyekszünk sűrűbben frissíteni a Facebook oldalunkat is. Bár ezt is lehetne sokkal rendszeresebben 

csinálni, azt látjuk, hogy az oldal látogatottsága növekszik.

2017 novemberétől kezdve a Diakóniai Központnak állandó rovata van Egyházunk hivatalos lapjá-

ban, a Kálvinista Szemlében, melyet Haris Szilárd diakóniai lelkész szerkeszt. A főbb programokról 

szóló tudosításokat azonban rendszeresen elküldjük a Református újság és a reformata.sk honlap 

szerkesztőségének is. 

A Központ munkatársai több alkalommal nyilatkoztak a református rádió (Világosság igehirdetés-

sel és tudósításokkal) és tévéműsoroknak (Szlovák Televízió magyar nyelvű hírei pl.Gondozói Kép-

zés, Szeretethíd, Nagy Adventi Játékgyűjtés stb.)
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11) LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉG
A tavalyi évhez képest jobban elmélyült és körvonalazódott a Diakóniai Központhoz kapcso-

lódó lelkipásztori tevékenység. Több családlátogatás és lelkipásztori tevékenység zajlott, azonban 
még mindig lehetne ezeket rendszeresebbé tenni. Érezzük és látjuk ennek a szükségét. 

A 2016-ban megszerkesztett, a Diakóniai Központ tevékenységét összegző „Jutalmam, hogy 
tehetem” című könyv hivatalos könyvbemutatójára ez év február 4-én került sor a királyhelmeci 
diakóniai központban. A könyv terjesztése egész évben folyt. 

Szintén a lelkipásztori tevékenységhez köthető gondozói szolgálat havi hírlevelének elindítá-
sa, és az is, hogy Egyházunk hivatalos lapja, a Kálvinista Szemle önálló diakóniai rovatot indított. (A 
részleteket lásd fentebb.) 

Haris Szilárd, diakóniai lelkész tartja a kapcsolatot az Egyház gyülekezeti lelkészeivel. Ebben az 
évben is részt vett a lelkésztovábbképzőkön (Nagybörzsöny), tudományos konferenciákon (Kassa, 
Komárom,  Debrecen, Százhalombatta), ahol a szeretetszolgálattal kapcsolatos témákban tartott 
előadást. Felkérésre tartott bibliaórát a Selye János Egyetem hallgatóinak, és a Marianum Egyházi 
Iskolaközpont lelki napján is szolgált előadással. Istentiszteleti szolgálatot végzett a következő gyü-
lekezetekben: Hetény, Perbete, Keszegfalu, Megyercs.

Tagja lett a Doktorok kollégiuma újonnan alakult Ökumenika szekciójának.
Ezenkívül áhitatot tart a legtöbb olyan alkalmon, ami a Diakóniai Központ saját programja.

VII. Nemzetközi együttműködések 

1) SZERETETHÍD 
2017.május 19-20. között került megrendezésre a Szeretethíd nevű Kárpát-medencei református 

önkéntes napok felvidéki szeretetszolgálata. Ez a mára már fogalommá vált megmozdulás nagyon sok 

embert megszólít, évről évre egyre nagyobb számban. Idén több mint 17 000 fi atal és idős, magyaror-

szági és határon túli önkéntes vett részt.

Az idei megnyitónak Rozsnyó adott otthont május 17-én, a Rozsnyói Református Egyházközség 

Alapiskolájában tartotta meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Az iskola alsó tagozatos ta-

nulói a város és az iskola tisztántartásán fáradoztak, a hatodikosok a Rozsnyói Református Gyülekezet 

idős tagjait látogatták meg. A felső tagozat diákjai a városi temetőben található elhagyatott sírok rend-

betételét vállalták, valamint az öregotthon lakóinak nyújtottak műsort. A kilencedikesek a városi stran-
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don a lócákat, a gimnazisták pedig a város főterén található játékelemeket festették le ezen a napon. 

A felvidéki Szeretethíd alkalomra ezen az éven mintegy 3000 önkéntes jelentkezett 75 csoport-

ba rendeződve, a következő községekből: Alistál, Ágcsernyő, Balogiványi, Berzéte, Bős, Cakó, Csata, 

Csicser, Csicsó, Csilizpatas, Csíz, Deáki, Ekel, Érsekkéty, Garamsalló, Gömörhorka, Gúta, Hanva, Harmac, 

Hontfüzesgyarmat, Iske,Ipolypásztó, Kamocsa, Királyhelmec, Kisgéres, Kolozsnéma, Kövecses, Kőrös, 

Ladmóc, Lekenye, Lénártfalva, Madar, Marcelháza, Martos, Melléte, Nagykeszi, Nagymegyer, Naprágy, 

Nagykövesd, Nagyölved, Nagyszarva, Negyed, Nemesradnót, Örös, Padány, Perbete, Perbenyik, Runya, 

Révkomárom ,Rimaszécs, Rimaszombat, Rozsnyó, Serke, Simonyi, Somorja, Szap, Szádalmás, Vaján, 

Vígtelke, Tany, Torna, Tornalja, Zalaba, Zsarnó, Zselíz.  

Az idei megnyitó ünnepséget jelenlétükkel megtisztelték többek között Henrieta Farkašová, ötszö-

rös paralimpiai aranyérmes látássérült műlesikló, valamint összesítésben tizenkétszeres világbajnok 

és két Kristálygömb tulajdonos is, aki egyben a rendezvény védnöke is volt. Kemény Dionýz, Rozsnyó 

város alpolgármestere, Laczo Árpád, a P.J. Šafárik Gimnázium igazgatóhelyettese, Beke Beáta, a Szövet-

ség a Közös Célokért rozsnyói munkatársa, Nt. Balogh Barnabás, a Református Szeretetszolgálat lelké-

sze, Nt. Varga Zoltán, az Abaúj Egyházmegye helyettes esperese, Ibos Henrietta, a diakónia igazgatója, 

valamint Nt. Géresi Róbert püspökhelyettes.

A program felvidéki koordinátora Lengyel Erika.
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2) NYILAS MISI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
A Nyilas Misi Ösztöndíj Program lehetőséget teremt a diákok számára, hogy kibontakoztat-

hassák tehetségüket és elérjék kitűzött céljaikat. Tudomásunk van róla, hogy a 2017-es pályázati 

időszakban 3 felvidéki kedvezményezettje lesz a Programnak. De az ösztöndíjak átadására csak a 

következő év elején kerül sor, a MRSZ-ben lezajló strukturális változások okán. A program koordi-

nátora Haris Szilárd.

3) EURODIACONIA ÉVES NAGYGYŰLÉS 2017
2017. június 20-22.-e között rendezte az Eurodiaconia nevű szervezet, melynek a Diakóniai 

Központ is tagja az éves nagygyűlését Norvégia fővárosában, Osloban. A rendezvényen Haris Szi-

lárd, diakóniai lelkész és Deminger Orsolya, diakónus vettek részt. A gyűlés fő témája a szociális 

szolgáltatások több területén létrejött bizonytalanság volt. A konferencia előadói mind lelki, mind 

pedig szociális-szakmai szempontból is boncolgatták a felmerül ő kérdéseket, majd közös nyilatko-

zatot adtak ki. A konferencián képet kaphattunk a nyugat- és észak-európai diakóniai szolgálatok 

helyzetéről, hogy így a saját terveinket is ehhez igazíthassuk. 

 Kihasználva az alkalmat, hogy minden partner jelen volt, egyeztetésre került sor a V4 platform 

résztvevői között a következő konferenciájuk részleteiről, melynek végül a magyarországi fél lett a 

házigazdája, Mátraházán. A konferencia záró áhitatát Haris Szilárd, diakóniai lelkész tartotta angol 

nyelven. 

A következő Eurodiaconia Éves Nagygyűlésre a lengyelországi Wroclawban kerül sor jövő jú-

niusban.

Hosszútávú gondozás konferencia
2017. május 11-12-én rendezte az Eurodiaconia, diakóniai szolgálatokat tömörítő szervezet 

a házi gondozásról szóló éves konferenciáját. Idén a házigazda az osztrák szeretetszolgálat volt. 

A Bécsben megrendezett összejövetelen Ibos Henrieta, igazgató és Haris Szilárd, diakóniai lelkész 

vett részt. A partnerszervezetekképviselői bemutatták a saját egyházuk éppen aktuális szeretet-

szolgálati programját. Mindezzel egy körkép alakult ki az Európában jelenlévő szociális problémák-

ról, kihívásokról és az arra adott válaszokról, mivel a konferencián részt vett szerbiai, olasz, cseh és 

osztrák képviselő is. A tanácskozás kitünő alkalmat szolgáltat a tapasztalatcserére, az ötletek meg-
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Heather Roy látogatása Szlovákiában
Heather Roy,  az Eurodiaconia nevű brüsszeli székhelyű, szeretetszolgálattal és szociális se-

gítségnyújtással foglalkozó egyházi és világi intézményeket tömörítő ernyőszervezet igazgatónője.  

A Diakóniai Központ 2016 januárja óta tagja az Eurodiaconia-nak, amely több esetben nyújtott 

segítséget Európai Úniós projektek támogatásában és kapcsolatépítésben a  hasonló irányult-

ságú külföldi szervezetekkel. Ebből a  testvérek különösen a  házi gondozói képzések megvaló-

sulását érezhették. Roy igazgatónő Kassára érkezett, ahol Géresi Róbert püspökhelyettessel és 

Orémus Zoltánnal az Ondava-Hernádi Református Egyházmegye esperesével találkozott. Másnap 

osztására. A résztvevők megismerkedhettek a házi gondozás legfrissebb európai szabályozásával 

is. Mindez azért nagyon fontos, hogy a Dikóniai Központ által indított házi gondozói szolgálatot 

európai kontextusban láthassuk, és naprakészek legyünk az új szabályozásokból. A Diakóniai Köz-

pont részéről Haris Szilárd, diakóniai lelkész, reggeli áhitattal szolgált, valamint bemutatta a jelenle-

vők számára az Egyházunkban folyó házi gondozói szolgálat aktuális kihívásait és terveit, valamint 

a gondozói képzések lefolyását és a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel való együttműködést. 

A hallgatóság bátorította a Központot a szolgálat folytatására.

Visegrádi Négyek Diakóniai Konferencia
A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Szeretetszolgálat 2017. október 11. és 13-a 

között megrendezett az Eurodiaconia visegrádi platformjának nemzetközi találkozója program ke-
retén belül szakmai konferenciát rendezett a ”Demenciában szenved ő idős emberek öregedése 
és hosszú távú gondozása” címen. Az eseményre Mátraházán került sor. A konferencia mintegy 5 
előadással kívánt átfogó képet adni a demencia és az öregedés helyzetéről. A rendezvényen részt 
vett az Eurodiakonia 2 brüsszeli munkatársa, a cseh diakónia, a lengyel diakónia, a Szlovákiai Re-
formátus Keresztény Egyház Diakóniai Központja, az Evangélikus diakónia. Szerdán, a rendezvény 
első napján Gacsályi Gábor, a Zsinati Diakóniai Bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket, vala-
mint nyitó áhítatot tartott. Az este folyamán a különböző szervezetek bemutatkozása, valamint 
tevékenységük bemutatása zajlott. Csütörtök délelőtt Haris Szilárd, diakóniai lelkipásztor által tar-
tott áhítattal vette kezdetét az előadássorozat. A Diakóniai Központ házi gondozói szolgálatában 
is több demenciában érintett gondozott és családja vesz részt, így a konferencián való részvétel 
hasznosnak bizonyult, és rámutatott, hogy erre a problémára külön is oda kell fi gyelni.
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Királyhelmecen a Diakóniai Központban találkozott a környéken szolgáló gondozókkal, akik kérdé-

seket tehettek fel neki. Ezután állátogattunk közösen a Kosztyu családba, akik idős házaspárként 

veszik igénybe a házi gondozást Még aznap este Rimaszombatban a gyülekezeti diakónia szem-

pontjaival ismerkedett meg, Kovács Tímár Ildikó előadásán keresztül. Másnap egy rövid áhitat után 

közös munkaebédre került sor, amelyen az Szlovákiai Evangélikus Egyház Diakóniájának munka-

társaival. A nap további részében ugyanis ők látták vendégül az igazgatónőt. Hisszük és reméljük, 

hogy ez a  találkozó mindannyiunk elvárásait betöltötte, és erősítette a  jövőbeli együttműködési 

szándékot a felekben.

HEKS EPER

2017. december 11-12-én részt vettünk a SzRKE Cigánymissziója által szervezett konferencián, 

melyen részt vettek a HEKS EPER svájci segélyszervezet képviselői is. A találkozó elsősorban a cigány-

misszió és a HEKS eddigi közös együttműködésének kiértékeléséről és a további stratégiai tervek kidol-

gozásáról szólt, de volt alkalmam ismertetni a HEKS képviselőivel a Házi gondozói szolgálat jelenlegi 

helyzetét. Fontos információ, hogy a Egyházunk és a DK felé a HEKS-t már nem Matthias Herren, ha-

nem Angela Elmiger képviseli, aki tájékoztatva lett az éppen futó gondozói képzésről. Elmondta, hogy 

a HEKS-nek nincs módjában támogatni a gondozók fi zetését, azonban további képzésekhez szívesen 

hozzájárulnak a jövőben is. A hónap végén megtörtént a HEKS felé a 4 gondozói képzés elszámolása 

is. Reméljük, hogy a jó viszony megmarad a két szervezet között, hiszen az ilyen és hasonló képzések 

iránti igény még mindig nagyobb, mint a kínálat, így fontos ügynek tartjuk a képzések folytatását a to-

vábbiakban. A projekt felelőse Haris Szilárd.
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CSEH TESTVÉREK EVANGÉLIUMI EGYHÁZÁNAK DIAKÓNIÁJA
Visegrádi Alap – Közös projekt a Cseh Testvérek Evangéliumi Egyházának Diakóniájával

A Cseh Testvérek Evangéliumi Egyházának Diakóniája felkérte a Diakóniai Központot közös 

együttműködésre egy a V4-ek országai által megvalósítandó projektben. A projekt célja a moldáviai 

tejtermelő farmerek versenyképesebbé tétele, szakmai konferencia és gyakorlati segítségnyújtás 

útján. A Diakóniai Központ feladata a szlovák agrárszakemberekkel való kapcsolattartás volt. A 

projekt sikeresen zárult. A projektvezető partner kérésére a végrehajtást bizonyító tájékoztató és 

fénykép-dokumentáció megjelenítésre került a honlapunkon.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG A CHEMNITZ-I VÁROSMISSZIÓVAL

Az Eurodiaconia munkatársa Florian Tuder közreműködésével kerültünk kapcsolatba a Chemnitz-i 

Városmisszió vezetőjével, Carla McCabe-el. Az igazgatónő egy együttműködési programot aján-

lott nekünk, amelyben a általuk képzett nővértanoncok jönnének gyakorlatra. Cserébe pedig mi 

is küldhetnénk gondozókat Németországba, gyakorlatra. Haris Szilárd, diakóniai lelkész folytatott 

hosszabb telefonbeszélgetést (2017.szeptember 27.) a McCabe asszonnyal, melynek eredmény-

képpen két dologra jutottak: 1. Az együttműködés csak abban az esetben lehetséges, amennyiben 

a Diakóniai Központ gondozói szolgálatában, illetve a német fél igényeiben van valamilyen közös 

pont, közös cél.

2. A német fél nem zárkózik el attól, hogy személyesen is látogatást tegyen Szlovákiában, és megis-

merje a gondozói szolgálat részleteit.  Ezen a találkozón kerülhetne sor arra is, hogy a fent említett 

csereprogram részleteit, fi nanciális kérdéseit a két fél közösen megvitassa. Mindez azért lenne 

fontos, mert így a gondozói szolgálatban szolgáló önkénteseknek szélesebb körű, jobb minőségű 

gyakorlati képzést tudnánk biztosítani. A jövőben a következő lépés tehát egy találkozó megszer-

vezése, időpontok és program egyeztetése.
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IX. Utószó

A 2017. év a Reformáció 500. Évfordulójának jegyében telt, ami jó alkalmat adott a különböző bes-

zélgetések és konferenciák, közös programok szervezésére. Nekünk is lehetőségünk volt gyakrabban 

hallgatni a Szentírás tanítását és elgondolkodni az Reformáció eszméinek jelentősége fölött. A Szentí-

rás ismert részei gyakran ismétlődnek és szinte automatikusan igaznak tekintjük őket. Automatikusan 

is értelmezzük azokat, de elfelejtjük cselekedetekkel megélni azokat, mint személyes életünkben, mint 

hivatásunkban. Ezért időről-időre meg kell állnunk és önvizsgálatot kell tartanunk saját tetteinkre né-

zve. Az év vége mindig jó alkalmat kínál erre a számvetésre. 

A 2017. Év a Diakóniai Központ életében ismét a fellendülés éve volt. Minden év rejt magában új  

kihívásokat és váratlan dolgokat. Ez jellemzi a Diakóniai Központ életét is. Több saját projektet indítot-

tunk, bekapcsolódtunk nemzetközi projektekbe, és növekszik a házi gondozói szolgálat is. A segítsé-

gre szorulók számával együtt növekszik az alkalmazottak száma is, ami több munkát és elvárást jelent 

tőlünk, akik a Központban szolgálunk. Több problémával is szembe kell néznünk, de ennek ellenére úgy 

tekintünk erre a feladatra, mint ami elválaszthatatlan része az Egyház szolgálatának. Az Isten és a fele-

barátaink iránti szeretetről nem elég csupán beszélni, de szükséges azt cselekedetekkel is bizonyítani a 

családi életünkben és a szolgálatunkban. Pontosan ez a diakóniai szolgálat célja. 

Fontosnak tartom megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a diakóniai szolgálat fejlődésé-

hez és jó hírnevének terjesztéséhez. Hála és köszönet illet minden alkalmazottat, önkéntest, és min-

denkit, aki támogat bennünket és imádkozik értünk. A SzRKE Diakóniai Központját a mi Egyházunk 

hozta létre, azzal a céllal, hogy segítse a rászorulókat. Hiszem és remélem, hogy a szeretetszolgálatunk  

2018-ban is be tudja tölteni küldetését.

Ibos Henrieta


