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Bevezető

„Aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk 

munkálkodó erő szerint; azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. 

Ámen.” Ef 3,20

Pál apostol a Krisztus megismerésének a teljességéről mondja azt, hogy el lehet érni. Nem 

azért, mert ez az embernek a munkája, hanem azért, mert ez az Isten kegyelme. Az elmúlt évek 

éves jelentéseit végiglapozva azt a tendenciát fi gyelhetjük meg, hogy a dokumentum mindig több 

oldalból áll. Azt éreztük, hogy talán elvégeztünk valamit Isten kegyelméből. Most, amikor ezeket 

a sorokat írjuk, akkor még nem tudjuk, hogy hány oldalas lesz végül a 2018-as éves jelentés. Idén 

talán nem lesz olyan hosszú. Kevesebbet végeztünk vagy rosszabbul végeztünk? Azt írja a fenti ige, 

hogy az egyházban a sikert nem a jelentés lapjainak gyarapodásában, pláne nem a vagyon gyara-

podásában mérik, hanem Isten dicsőségének a növekedésében. Így tehát talán helyesebb azokat 

a kérdéseket feltennünk, hogy növekedett-e idén az Isten dicsősége általunk, és azt, hogy jobban 

megismertük-e Krisztust a személyes életünkben.

Az előző években nem győztük számolni Isten áldásait. Ez ebben az évben sincsen másképp, 

ugyanakkor idén Isten azt is megmutatta, hogy ő adhat nehézségeket. Időközönként elfogyhat 

az erőnk és késhet a programunk. Mindezt azért engedi meg, hogy ő mégis, minden nehézség 

ellenére, mindent megadhat “sokkal bőségesebben, mint ahogy azt mi kérjük vagy gondoljuk”. 

Mindeközben pedig mi elmondhatjuk magunkról, hogyha kitartottunk a hitben,  tapasztaltabb és 

kipróbáltabb szolgálattevői lettünk az Úrnak. Most már jobban megismertük az ő nagy kegyelmét, 

amely a Jézus Krisztus által adatott nekünk. Az ő vezetésével vághatunk neki a következő évnek. 

Úgy legyen

Haris Szilárd - diakóniai lelkész 
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I. A 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 terü-
letén belül. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata az egyes gyülekezetekben végzett 
diakóniai munkára kiterjedő felügyeleti szempontot gyakorolva, valamint a diakóniai szolgáltatá-
sokra való tekintettel létrehozta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központját. 
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja a Kulturális Minisztérium rendel-
kezése 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 be-
kezdése 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 em-
beri életek gyámolítását. A törvény jogi keretet biztosít a diakóniai szolgálatok számára, valamint 
egységesen vonatkozik minden önálló egyházi szervezetre, valamint az általuk közvetlenül vagy 
közvetett módon létrehozott és fenntartott diakóniai intézményekre és közhasznú szervezetekre.

II. Perszonális terület

A SzRKE DK személyi összetételét 2016. december 31-én 68 alkalmazott alkotta a következő mun-
kakörökben:
• Igazgató: Ibos Henrieta (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)
• Diakóniai lelkész: Haris Szilárd (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)
• Közgazdász - a védett műhely asszisztense: Andrea Janická Rudnayová (munkaidős foglalkoz-

tatottság 1,0 munkakör)
• Gondozói szolgálat: 2 alkalmazott (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör), 1 alkalmazott 

(munkaidős foglalkoztatottság 0,5 munkakör)

SzRKE DK

Jókai u. 34.

945 01 Komárom

SzRKE DK

Fő utca 23.

979 01 Rimaszombat

SzRKE DK

Fő utca 47.

077 01 Királyhelmec

Kirendeltségek, irodák:
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III. Igazgatótanács:

IV. SZRKE DK jövőképe – vízió

V. Gazdasági jelentés

A Diakóniai Központ igazgatótanácsának alkotótagjai 2016-ban:

• Fitos András

• Mikos Annamária

• Révész Tibor

• Molnár Zsolt

• Jaroslav Géci

Az igazgatótanács 2018-ban 2 alkalommal ülésezett: 

1. 2018. január 29-én Rimaszombatban

2. 2018. szeptember 26-án 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 kidolgozás 

• hathatós tájékoztatás, célszerű információközlés 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

Bevétel / Kiadás + - Különbség

  322 382,72 EUR 313 494,16 EUR 8 888,56 EUR

Pénztár kezdeti állása     1 285,91 EUR

Folyószámla kezdeti állása     47 489,28 EUR

      48 775,19 EUR

Munka,-Szociális és Családügyi M. 184 486,00 EUR    

Szolgáltatások 54 864,21 EUR    

Adó 2% felajánlások 807,34 EUR    
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Gyűjtések 9 054,45 EUR    

Magánszemélyek adománya 6 206,88 EUR    

Reformata n. o. 8 000,00 EUR    

MSzCsH §59 6 673,88 EUR    

MSzCsH §60 8 322,30 EUR    

Kulturális Minisztérium 41 019,00 EUR    

EB túlfi zetések összege      

VZP 1 852,99 EUR    

Union 277,51 EUR    

Dôvera 818,16 EUR    

Áru   1 015,76 EUR  

Tagsági   399,00 EUR  

Bérleti   3 366,15 EUR  

Javítások és karbantartás   1 352,66 EUR  

Egyéb szolgáltatások   3 032,13 EUR  

Fogyó eszközök   1 447,35 EUR  

Képzések és tanfolyamok   4 021,80 EUR  

Telekommunikációs szolgáltatások   1 079,73 EUR  

Ebédjegyek, diéta - alkalmazottak   8 388,57 EUR  

Útiköltség   2 889,40 EUR  

PHM   721,47 EUR  

Szolgálati autó   10 500,00 EUR  

Reprezentációs ajándék, frissítő   466,02 EUR  

Postaköltség   425,45 EUR  

Egyéb szolgáltatások   202,24 EUR  

Egyéb díjak   484,59 EUR  

Törvényi szociális költségek   273 701,84 EUR  

      8 888,56 EUR

Folyószámla maradék     8 368,98 EUR

Kézipénztár maradék     519,58 EUR
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VI. Az SzRKE DK tevékenysége 2018-ban

1) SZERETETHÍD  
2018-ban az egész Kárpát-medencében 15.910 önkéntes kapcsolódott be ebbe a nemzetközi 

programba. A SzRKE DK-n keresztül 35 csoportban 3.456 önkéntes regisztrált.  
Megnyitó – beszámoló
Idén a Somorjai Református Egyházközség adott otthont a Szeretethíd felvidéki központi meg-

nyitójának. Az alkalomra május 25-én pénteken került sor egy koncerttel és pódiumbeszélgetéssel 
egybekötött istentisztelettel. Az igei bevezetővel Dr. Somogyi Alfréd esperes szolgált. Megjegyezte, 
hogy a Szeretethíd, református önkéntes napok az a program, amikor nem szavakkal hirdetjük az 
igét, hanem tettekkel. „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.” (Luk 12,47) – biztat-
ta az önkénteseket az esperes. Ezután Kristóf Réka, komáromi származású operaénekesnő, - aki 
vállalta Hodossy Péterrel együtt az idei felvidéki Szeretethíd védnökségét,- bizonyságtétellel egy-
bekötött koncertje következett. A pódiumbeszélgetésben Kristóf Rékához, Ibos Henrietta, a SzRKE 
Diakóniai Központjának igazgatónője és Hodossy Péter, maratonfutó csatlakozott. György András, 
a somorjai gyülekezet lelkipásztora vezette a beszélgetést. Először a küldetésükről kérdezte a be-
szélgetés részvevőit. Az alkalom végeztével Péter az utazásairól szóló könyvét dedikálta. A tényle-
ges önkéntes szolgálatra a somorjai gyülekezetben szombaton került sor. 

Önkéntes vagyok! Szeretethíd beszámoló-író pályázat
Idén először a Szeretethídhoz kapcsolódva beszámoló-író pályázatot hirdettünk azon önkén-

tesek számára, akik részt vettek a programban. A pályázat célja az volt, hogy serkentsük a beszá-
molási kedvet a gyülekezetek részéről, és első kézből értesüljünk az elvégzett szeretetmunkáról. 
A felhívásra két pályázat érkezett be, amelyből Balázs István pálfalai segítő írását találtuk jobbnak. 
A DK ajándékcsomagját kapta jutalomként.

2) TANSZERGYŰJTÉS
A SzRKE DK 2018-ban is gyűjtött tanszereket elsősorban az Egyház gyülekezeteiből. Az immár 

hagyományossá vált gyűjtésre idén is szép számmal érkeztek adományok az ország egész területé-
ről. A Diakóniai Központ munkatársai a beérkezett adományokból körülbelül egyforma értékű tan-
szercsomagokat készítettek és úgy adták tovább a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek. 
Idén az Alistáli Református Egyházi Alapiskola és a Martosi Református Alapiskola tanulói lettek 
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3) NYILAS MISI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT
A Nyilas Misi Ösztöndíj Program lehetőséget teremt a diákok számára, hogy kibontakoztathas-

sák tehetségüket és elérjék kitűzött céljaikat. Tudomásunk van róla, hogy a 2018-as pályázati időszak-

ban 2 felvidéki kedvezményezettje lesz a Programnak Rozsnyóról és Vágfarkasdról.

4) „Az ajándékozó bővelkedik” RAJZPÁLYÁZAT
A DK 2018-ban is meghirdette a már hagyományossá vált gyermekrajz pályázatát, amely ebben 

az évben „Az ajándékozó bővelkedik” címet kapta. Úgy döntöttünk azonban, hogy megváltoztatjuk a 

pályázat lefolyását. A rajzokat más módon, internetes árverés formájában szeretnénk jótékonysági 

célra bocsátani 2019-ben. A pályázatra mintegy 40 alkotás érkezett be. Terveink szerint a jótékony-

sági árverésből befolyt összeg egy részét az alkotó a tanulmányainak fi nanszírozására fordíthatja, a 

másik részével a házi gondozásban résztvevő, rossz anyagi helyzetben lévő klienseket fogjuk támo-

gatni. 

gyűjtés kedvezményezettjei, valamint a táskák egy kis része a perbenyiki Jó Pásztor Anyaotthonba 
került. Az átadásra szeptember elején került sor. A személyes találkozás lehetőséget adott a továb-
bi kapcsolatépítésre az iskolákkal.
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5) VÉDETT MŰHELY
A SzRKE DK 2018-ban is üzemeltette a védett műhelyét a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociá-

lis-, és Családügyi Minisztériuma támogatásával. Egy munkahelyi asszisztens pozíció is kialakításra 

került a védett műhelyben. A márciusi hónapban 1 fővel csökkent a védett műhelyben dolgozók 

száma, amelynek oka a Házi Gondozást Támogató Nemzeti Projekt befejeződése. Emiatt a koordi-

nátori állás fenntartása okafogyottá vált.

6) HÁZI GONDOZÓI KÉPZÉS
A Gondozók Képzése Program szorosan összekapcsolódik a SzRKE DK házi gondozói szolgá-

latával. A program célja azon egyháztagjaink felkészítése a házi gondozásra, akik be szeretnének 

kapcsolódni a házi gondozói szolgálatba vagy önkéntesként szolgálnak valamelyik gyülekezetben. 

2018-ban az eperjesi székhelyű VaV Képző Intézettel együttműködésben egy 230 órás akkreditált 

tanfolyamot sikerült megvalósítanunk Rimaszombatban. A képzés szeptember 15.-e és november 

3.-a között zajlott. A tanfolyamot 15 személy sikeresen elvégezte.

7) HÁZI GONDOZÓI SZOLGÁLAT 
A SzRKE DK 2018-ban is folytatta a házi gondozói szolgálatát, ami a Szlovák Köztársaság Mun-

ka, Szociális-és Családügyi Minisztérium Implementációs Ügynöksége (Implementačná agentúra 

Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny) Házi Gondozást Támogató Nemzeti Projekt fi nan-

szírozásával valósul meg. Ez a projekt 2018. április 30-án véget ért. A házi gondozást a Nyitrai 

és Kassai kerületben biztosítottuk. A projekt szintén befejeződött az egyház minden olyan gyü-

lekezetében is, akik előzőleg ebbe bekapcsolódtak. A Nemzeti Projekt 23 hónapon keresztül fu-

tott a DK-on keresztül, és ez idő alatt 101 rászorulónak nyújtottunk segítséget 2, 4, 8, 12 vagy 24 

óra terjedelemben. A megvalósítás során összesen 107 gondozót alkalmaztunk. A házi gondozói 

szolgálat implementálása jó példa arra, hogyan lehet összekapcsolni a szociális szolgáltatásokat a 

gyülekezeti diakóniával. A Központon kívül a projektbe, - annak teljes terjedelmében,- a követke-

ző gyülekezetek kapcsolódtak be: Rozsnyó, Rimaszombat, Apácaszakállas és Gálszécs. E projekt 

megvalósítása a legjelentősebbek és legnagyobbak közé tartozik összegyházi szinten is, nemcsak a 

megsegített rászorultak, hanem az alkalmazottak nagy száma miatt is. 
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Adományozó: Összeg: 

Abaúj-Tornai Egyházmegye 126 €

Királyhelmec 200 €

Kassa Barca 100 €

Negyed 100 €

Magyarizsép 145 €

Rimaszombati Református Ker. Egyház 500 €

Nagymegyer 211,42 €

Kolozsnéma 100 €

Rozsnyó 120 €

Csicsó 100 €

Szomotor 112 €

Csécs 260€

Záležák Attila 100 €

Gúta 30 €

Gömörhorka 40 €

Lénártfalva 50 €

Madar 200 €

Korpa Peter 40 €

Nagyráska 70 €

Szepsi Egyházközség 200 €

Pány 80 €

Kéty 132 €

A Központ megkeresett minden rendelkezésre álló forrást annak érdekében, hogy ezt a kívánt 

és szükséges szolgálatot mind a gondozók, mind a gondozottak felé folytathassa. Meg kell azonban 

állapítanunk, hogy nem sikerült elegendő forrást találnunk a szolgálat folyamatos fenntartására. 

Mindjárt a következő, a Házi Gondozást támogató keresletorientált felhívás megjelenése után je-

lentkeztünk és pályáztunk három közigazgatási kerületben. 2018 decemberében még mindig az 

elfogadás, feldolgozás fázisában van a pályázat. Hisszük, hogy sikerül bekapcsolódnunk ebbe a 

projektbe, amely az adminisztratív terheket tekintve sokkal igényesebb, és 26 hónapos időszakra 

tervezték. Az egyetemes egyház támogatta a DK-t a projektet azzal, hogy összegyházi gyűjtést hir-

detett 2018 tavaszán. A céladomány-gyűjtésben a DK házi gondozói szolgálatának támogatására 

9054,45 euró gyűlt össze.
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Jéne 86,40 €

Sajószentkirály 80 €

Nagymihály 167 €

Pozsonyi Egyházmegye 4167 €

Szalóc 18,40 €

Nagyterebes 121 €

Rimaszécs 100 €

Nincs feltüntetve 100 €

Nincs feltüntetve 230 €

Kiszte 110 €

Rimaszombat egyszeri támogatás 503,23 €

Kiskövesdi Református Egyházközség 355 €

Összesen: 9054,45 €

2018-ban a házi gondozói szolgálathoz kapcsolódva folytattuk a Hitből hitbe havi hírlevél ki-

adását. A kiadvány célja a házi gondozói szolgálatban résztvevő gondozókkal és gondozottakkal 

való kapcsolattartás. A kiadvány bibliai elmélkedéseket, saját történeteket, és a házi gondozáshoz 

kapcsolható fontos információkat tartalmaz. 

A házi gondozói szolgálatban résztvevő kliensek többsége akadályozottságából fakadóan nem 

tud részt venni rendszeresen az egyház életében, ezért a kiadvány a folyamatos kapcsolattartást is 

elősegíti. A szolgálatban résztvevő családoknál történő látogatáskor kitűnt az igény egy imádságos 

közösség létrehozására a gondozottak és gondozók között. A kiadvánnyal ezt a missziói célt és 

szükségét is betöltjük, amelyet a szolgálat egy fontos pillérének tartunk. A kiadvány szerkesztője 

Haris Szilárd diakóniai lelkész. A kiadványt saját berkeinken belül terjesztjük, és weboldalunkon is 

közzétesszük, lehetővé téve a gyülekezeti használatot. 

8) EGÉSZSÉGÜGYI SEGÉDESZKÖZÖK

A DK évek óta jó kapcsolatot ápol a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal 

(MRSZ). Ennek is köszönhető, hogy a határon túli szervezetként, a DK is részesülhetett abból a te-

temes mennyiségű egészségügyi segédeszközt tartalmazó adományból, amelyet a magyarországi 

szervezet a TEVA gyógyszergyártól kapott. Az adományért csupán raktározási díjat számoltak fel, 

amely csak töredéke az eszközök valós értékének. A DK nagyrészt olyan segédeszközöket igényelt, 

amelyek a házi gondozás során szükségesek és használhatóak lehetnek. Az adomány elszállítását 

szintén az MRSZ vállalta útiköltség fejében az elkövetkező év elején.
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9) LEGYÜNK KÉPBEN! – DIAKÓNIAI ÉRZÉKENYÍTŐ NAP

Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyüleke-

zet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja, hogy serkentse a gyülekezetet 

a szeretetszolgálat végzésére azáltal, hogy felhívja a fi gyelmet a gyülekezet lappangó lehetőségei-

re. Az igehirdetés szolgálatát Haris Szilárd, PhD., diakóniai lelkész végezte. Prédikációjában felhívta 

a fi gyelmet arra, hogy a szeretetszolgálat végzése már az ősgyülekezet alapvető tevékenységéhez 

is hozzátartozott, és ez azóta sem változott. Ha a gyülekezet nemcsak befelé tekint, hanem meg-

vizsgálja, hogy kik felé tud szolgálni, akkor ezáltal épül maga a gyülekezet is. Az igehirdetés továb-

bi részében bibliai személyek példáin mutatta be a diakóniai szolgálatok fajtáit a gyülekezetben, 

melynek legalapvetőbb formája a másokért, rászorulókért való könyörgés. A biztató és mozgósíta-

ni kívánó igehirdetés után a lelkész bemutatta a Diakóniai Központ jelenleg aktuális programjait, és 

felvetette a gyülekezet és a Központ szorosabb együttműködésének lehetőségeit.  

10) DIAKÓNIAI IGAZOLVÁNY 

 A Diakóniai Igazolvány alapgondolata, hogy olyan, a szeretetszolgálat iránt elhivatott gyüle-

kezeti tagok számára bocsátanánk ki, akik szívesen részt vesznek önkéntesként a DK különböző 

programjaiban, ezzel is erősítve a gyülekezetekkel a kapcsolatot. A DK igazgatótanácsa a legutóbbi 

ülésén megismerte és elfogadta az Igazolvány kibocsájtásának tervezetét.
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11) DIAKÓNIAI PROGRAMTERV PÁLYÁZAT

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a DK együttműködéseként jött létre, 

és célja az volt, hogy lehetőséget adjon az Egyetem hallgatóinak és a gyülekezeti tagoknak, hogy 

megosszák és megvalósítsák a szeretetszolgálattal kapcsolatos terveiket. A programhoz minden 

háttéranyag elkészült, a szakmai zsűri is megszólíttatott és a felhívás megjelent az egyház külön-

böző fórumain. A DK feladata, hogy segítsen a pályázó programjának anyagi hátterét biztosítani. A 

meghirdetett pályázatra első körben nem érkezett visszajelzés, de hisszük, hogy a következő évben 

ez a projekt megszólítja az egyetem hallgatóit és a gyülekezeti tagokat.

12) GYAKORNOKI PROGRAM 

Első alkalommal a DK történetében meg tudtuk osztani a szolgálatunk tapasztalatait a ko-

máromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának Missziológia, Diakónia és Szociális 

Gondoskodás szakos hallgatóival. Rigó Scarlett és Tóhelyi Tímea, harmadéves hallgatók szakmai 

gyakorlaton vettek részt a DK-ban. A gyakorlat során a diakóniai lelkész megismertette őket a DK 

alapvető tevékenységeivel és programjaival, és családlátogatáson is részt vettek. Tapasztalataikról 

és megszerzett ismereteikről írásbeli beszámolót készítettek. A jövőben is számítunk a velük való 

együttműködésre.

13) MAGYAROK KENYERE PROGRAM

A DK 2017-ben már részt vett a Magyarok Kenyere Programban. Akkor 2310 kg lisztet osz-

tottunk szét magyar és részben református iskolák konyhái és a SzRKE gyülekezetei között. 2018. 

december 12-én ismét hozzájutottunk közel ugyanakkora mennyiségű liszthez a Gazda Polgári Tár-

sulás elnöke Varga Péter úr közvetítésével, amelyet a jövő év elején szintén református és magyar 

intézmények számára tervezünk továbbadni
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14) TESCO-ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Királyhelmeci Református Egyházközség bekapcsolódott egy jótékonysági élelmiszergyűj-

tésbe 2018. november 22. és 24.-e között, melynek célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családok támogatása volt. Az adománygyűjtés az Evangélikus Egyház diakóniájával együttműkö-

désben jött létre. A programba az áruház minden látogatója bekapcsolódhatott. Az összegyűjtött 

élelmiszer és tisztálkodószerek a Királyhelmec környéki rászoruló családok között kerültek szétosz-

tásra. Az összegyűlt adományok értékének 20%-át a Tesco készpénzben a Királyhelmeci Reformá-

tus Gyülekezet egyik tagjának, egy 5 éves beteg kisgyermeknek a gyógykezelésére adományozza. 

Nagy köszönet illet mindenkit, aki a bevásárlókocsijából a gyűjtést végző önkéntesek kosarába 

tartós élelmiszert és tisztálkodószereket helyezett el.

15) ADVENTI CSOMAGGYŰJTÉS

A szepsi Egyházi Iskolaközpont (Cirkevná Spojená Škola, Moldava nad Bodvou) azzal a kérés-

sel kereste meg a Dk-t, hogy ők szeretnének a SzRKE intézményei számára karácsonyi csomagokat, 

cipősdobozokat gyűjteni. A DK szívesen tett eleget a megkeresésnek és a felkérésnek és kedvezmé-

nyezett intézménynek a Jókai Jó Pásztor Háza Gyermekotthont, a Perbenyikben működő Jó Pásztor 

Anyaotthont és a Martosi Református Alapiskolát javasolta, amelyet a szepsi kapcsolattartó el is fo-

gadott. Az Egyházi Iskolaközpont 2018. december 18-án tartotta karácsonyváró ünnepségét, ame-

lyen sor került a csomagok összesítésére és a DK részére való átadásra. Mivel a DK munkatársai 

nem tudtak részt venni az ünnepségen, ezért a Központot Nt. Molnár Árpád, missziói tanácsos és a 

Szepsi Református Egyházközség lelkipásztora képviselte. Ő felolvasta a Diakóniai Központ köszö-

nőlevelét, majd áldással köszöntötte a jelenlevőket. Az összesen mintegy 70 csomag kétharmada 

még karácsony előtt eljutott a kedvezményezettekhez, a fennmaradó rész pedig az Érsekkétyi Re-

formátus Alapiskolába került 2019 januárjában.
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16) EURODIACONIA

A Diakóniai Központ munkatársai harmadik alkalommal vettek részt az Eurodiaconia éves 

nagygyűlésén június 20-22.-e között. Ezen a találkozón, amely Európa fontos egyházközeli szociális 

szervezeteit hívja össze, a Központot az igazgató és a diakóniai lelkész képviselte. A lengyel evan-

gélikus egyház diakóniája (Diakonia Poland) pedig kitűnő vendéglátónak bizonyult. Idén a találkozó 

fő témája a Szociális Európa program volt, amely tulajdonképpen összegzi az Európai Unió szociális 

segítségnyújtásról alkotott képét és terveit. Mivel a program még csak tervezet formájában létezik, 

most van lehetőség kifejteni a szervezeteknek az ezzel kapcsolatos véleményüket. Az Eurodiaconia 

egy zárónyilatkozatban igyekezett összegezni a tagok véleményét, nézeteit. Az előadások és tema-

tikus csoportos beszélgetések szót ejtettek a mostanság legtöbbet emlegetett migráció különbö-

ző kérdéseiről. Ezen a helyen is kitűnt, hogy van különbség az egyes szervezetek véleményében, 

hozzáállásában attól függően, hogy melyik országból érkeztek. Összességében a találkozó kitűnő 

lehetőséget adott a kapcsolatépítésre és tájékozódásra a szociális szektorban várható változások 

tekintetében.

17) KONFERENCIARÉSZVÉTELEK
A fent említetteken kívül a DK munkatársai a következő konferenciákon voltak jelen, és/vagy 

bemutatták a DK tevékenységét:

2018.03.03. “Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességéért” Konferenciája, Komárom

2018.03.28. Szociális és Egészségügyi Szakmai Szeminárium, Pozsony

2018.04.05. A Házi Gondozást Támogató Nemzeti Projekt zárókonferenciája

2018.04.11-12. A Szociális Szolgáltatók Szövetségének konferenciája: A szolgáltatók új kötelességei. Poz-
sony



16

2018.04.22. Abaúj-Tornai Egyházmegye összejövetele, Čestive

2018.06.19. Gombaszögi Nyári Tábor – „Jótékonykodik-e a magyar?”, Gombaszög (pódiumbeszélgetés)

2018.09.17. Házi Gondozást Támogató Projekt szemináriuma, Kassa

2018.09.15. Egyházmegyei Nap a Komáromi Ref. Egyházmegyében, Negyed

2018.10.-31. Eurodiaconia – a Szociális Jogok Európai Pillérének bemutatása (videókonferencia)

2018.11.09. „Egy lépéssel közelebb”  - cigánymissziós konferencia, Csillagház, Rimaszombat

2018.11.15-16.  Eurodiaconia – Funding Workshop, Budapest

2018.11.20. Az Egyházak és vallási szervezetek nemzetközi tudományos konferenciája: „Az önkéntes-
ség, mint szolgálat”, Kassa

2018.11.23-24 XVII. Bethlen Kata Diakóniai Napok, Kolozsvár

18) KÁRPÁT-MEDENCEI DIAKÓNIAI KOORDINÁCIÓS TANÁCS 
2018. május 7-9. között találkoztak egymással a kárpát-medencei református egyházak szere-

tetszolgálati szervezeteinek legfelsőbb vezetői Rimaszombatban a Csillagház Konferencia-központ-

ban.  A tanácskozás célja elsősorban a tapasztalatcsere, egymás szolgálatának jobb megismerése 

és a közös együttműködés lehetőségeinek keresése. A találkozón részt vett Beszterczey András, 

a Magyar Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának vezetője, Juhász Márton, a Magyar Re-
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19) LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉG
A SZRKE DK lelkésze 2018-ban részt vett az Ökumenikus imahéten igehirdetőként a Hetényi 

és a Kisújfalusi Református Gyülekezetben. Ezenkívül istentiszteleteken helyettesített a Perbetei 

és Kamocsai Református Gyülekezetben, ahol három napos evangélizációra is sor került, valamint 

bibliaórát tartott az Érsekújvári Református Gyülekezetben. Rendszeresen tartott áhítatokat a gon-

dozóknak, és tanított gondozói képzésen.

Látogatta a gondozottakat és részt vett a kötelező lelkésztovábbképző alkalmakon Bátorkeszin 

és Nagybörzsönyben.

Irodalmi tevékenységként rendszeresen írt a Kálvinista Szemle Diakónia ma rovatába és meg-

szerkesztette a Hitből hitbe kiadványt, amely a gondozói szolgálat és annak befejeztével a DK hír-

levele. Írt a minden évben megjelenő Bibliaolvasó kalauzba és a Collegium Doctorum (a Doktorok 

kollégiuma hivatalos kiadványa) újságban is jelent meg tanulmánya diakóniai témában. Tagja a 

Doktorok kollégiuma újonnan alakult Ökumenika szekciójának, részt vett az éves nagygyűlésen 

Nagykőrösön. 

Ezenkívül áhítatot tart a legtöbb olyan alkalmon, ami a Diakóniai Központ saját programja.

formátus Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, valamint a Horvátországi Keresztyén Kálvini Egy-

ház és az Erdélyi Református Egyházkerület diakóniai előadói. Kárpátalját a Kárpátaljai Keresztyén 

Diakóniai Jótékonysági Alapítvány képviselte. A konferencia kezdetén Ft. Fazekas László püspök és 

Ibos Henrieta, a Diakóniai Központ igazgatónője köszöntötte a hosszú útról érkező résztvevőket. 

Köszöntő szavaikban mindketten kiemelték a találkozó és a résztvevők által végzett szolgálat nö-

vekvő fontosságát. A tagszervezetek bemutatkozását Park Sung Kon, a pozsonyi koreai gyülekezet 

lelkipásztorának előadása követte, aki ajánlotta, hogy több legyen a külmissziói szolgálat a Kárpát-

medencei egyházak között. Az inspiráló előadás után kezdődött a tényleges tanácskozás, melynek 

során a felek kiemelték, hogy a mostani időkben különösen fontossá válik az Isten igéjéhez való 

hűség és az imádságos háttér a diakóniai szolgálatok végzésében is, és csak ezután következhet 

a gyakorlati kérdések megoldása. A résztvevők egy zárónyilatkozatban is megfogalmazták a külde-

tésük és diakóniai látásuk főbb pontjait, valamint kifejezték abbéli szándékukat, hogy a jövőben is 

együtt kívánnak működni.
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IX. Utószó

Ismét mögöttünk van egy év, ez pedig jó alkalom arra, hogy megálljunk és visszanézzünk. Elszá-

molunk, értékelünk, írunk, számolunk és elrendezzük a számlákat. Év közben kevés alkalom nyílik az 

elcsendesedésre és a tetteink felett való elgondolkodásra, mert egy olyan korban élünk, amely egyre 

gyorsabb és gyorsabb fordulatszámra kapcsol. Megszámlálhatatlan információmennyiség áraszt el 

bennünket: a jogszabályok állandó változása, az új innovatív módszerek, és a technológiai fejlődés mű-

velt, de elfoglalt emberekké tesz bennünket. Sokszor tudjuk, hogyan kellene csinálni, vagy éppen azt, 

hogy hogyan nem kellene, és vitákat folytatunk és tárgyalunk, és a cselekvésre már nem jut idő. Ebben 

az évben a Jakab levelében található ige kísért bennünket: Legyetek az igének cselekvői, ne csak hallga-

tói, hogy be ne csapjátok magatokat! (1,22)

A 2018. év több jó és kevésbé jó változást hozott a diakóniánkban. Átéltünk olyan helyzetet, ame-

lyet nem tudtunk befolyásolni, de mégis tanúi lehettünk az isteni irányításnak. Az egyház és az egyének 

irányából érkező segítség megerősít bennünket abban, hogy egyházunknak fontos része vagyunk. Az 

éves jelentésből kiolvasható, hogy 2018. december 31-ével csak néhányan maradtunk, akik a szeretet-

szolgálatban tevékenykedünk. Ennek ellenére nem azt kérdezzük, hogy mit tehet értünk az egyház, ha-

nem keressük annak a lehetőségeit, hogyan tudnánk az egyházban szolgálni. Az új programok, amiket 

idén indítottunk, éppen ezt a szemléletváltást mutatják. Mit értünk ezalatt? Azt, hogy a SZERETETszol-

gálat - a diakóniáról alkotott elképzelés, ne csak egy olyan helyet jelentsen, ahol erőt meríthetünk, és 

ahonnan segítséget lehet kapni a bajban, hanem egy olyan helyet, ahol mi szolgálhatunk mások felé a 

nekünk adatott képességekkel. Ezért keresünk önkénteseket a gyülekezeti tagok és a teológiai hallga-

tók soraiból, akik az ő Istentől kapott ajándékaikat használni szeretnék mások megsegítésére. A diakó-

niában egy olyan közösséget szeretnénk kiépíteni, amelynek a tagjai képesek egymást fi gyelmeztetni, 

megörvendeztetni és buzdítani is. A cél nem egy “nagy gépezet” kiépítése, hanem éppen ellenkezőleg, 

sok kicsi, de annál erősebb “diakóniai sejt” megalakítása gyülekezeti szinten, akiket egymással az Isten 

szeretete kapcsol össze. 

Ez egy olyan kihívás, ami Isten kezében van.

Ibos Henrieta


