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Bevezető

„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fi ainak megjelenését...” Róma 8,19

A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fi ainak a megjelenését. Tulajdonképpen ez egy ad-

venti ige, hiszen benne van a várakozás mozzanata. De vegyük észre, hogy ez nem a keresztyénség 

reményteljes várakozása. Arról Pál a következő versben beszél. Viszont ebben az igében a sóvárgás 

jelenik meg. Amikor egy függő ilyen állapotban van, akkor valamilyen külső segitségre van szüksé-

ge ahhoz, hogy józan tudjon maradni. Ugyanez a sóvárgó állapot jellemzi az Isten nélküli embert, 

azzal a különbséggel, hogy sokszor nem tudja beazonosítani a vágya tárgyát.

A diakóniában ilyenkor év végén mindig összegzünk és tervezünk. Visszanéztem az elmúlt 

évek áhitatait amiket az éves jelentés elejére irtunk. Mindig magunkkal voltunk elfoglalva. Persze 

kellett ez is: hogy meghatározzuk, hogy kik is vagyunk a szolgálatban, mi is a feladatunk, mint szer-

vezet, kértük a nővekedést, a kapcsolatokat partnerszervezetekkel és meg is kaptuk. Vagy nem is 

kértük de megkaptuk. Szolgálatunk közben többször hallottuk a sóvárgó kiáltást, nemcsak a világ-

ban, de az egyházon belül is. Az ébresztés és a buzditás munkáját kell végeznünk ott, ahol Isten-hi-

ány vagy szolgálat-hiány van, felismervén, hogy mindenki függ az Istentől.

Pál azt mondja, hogy ez a teremtett világ ennyire várja az Isten fi ainak a megjelenését. De 

mint mondtam a világ, az nem is igazán tudja, hogy mit kell vagy kit kell várnia. De azt érzi és tudja, 

hogy van valamilyen leküzdhetetlen hiányérzete, amit valamivel be kell tölteni, és mivel nem tudja 

az igazival ezért pótszereket használ. Éppen ezért fontos felmutatni Jézus Krisztust a keresztyén 

segítségnyújtás és szeretetszolgálat végzése során. 

Tehát mivel ez a reménység nem igazi keresztyén reménység, ezért minket ez nem szabad, 

hogy elkeseritsen, hanem egyenesen feladatot ad. Joó Sándor is ezt mondja erről az igéről: „Ez a 

reménység éppen nem nyugvópárna a számára, hanem ösztöke - a legteljesebb aktivitásra biztató re-

ménység.“

Haris Szilárd – diakóniai lelkész
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I. I. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja 
(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 ő általuk közvetlenül vagy 
közvetett módon létrehozott és fenntartott diakóniai intézményekre és közhasznú szervezetekre.

II. Personális terület

A SzRKE DK személyi összetételét 2019. december 31-én 52 alkalmazott alkotta a következő mun-
kakörökben: 

• Igazgató: Ibos Henrieta (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)
• Diakóniai lelkész: Haris Szilárd (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)
• Közgazdász, személyzeti felelős: Andrea Janická Rudnayová (munkaidős foglalk. 1,0 munkakör)
• Koordinátor – Komárom: Bachorec Beáta (munkaidős foglalkoztatottság 0,75 munkakör)
 Asszisztens a védett műhelyben
• Koordinátor – Királyhelmec: Lőrincz Ildikó (munkavégzés megegyezéssel hetente 10 órában)
• Koordinátor – Rimaszombat: Kovács Tímár Ildikó (önkéntes)

• Gondozói szolgálat: 
40 alkalmazott (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)
8 alkalmazott (munkaidős foglalkoztatottság 0,5 munkakör)

ÚD RKC na Slovensku 

Jókai u. 34. 

945 01 Komárom

ÚD RKC na Slovensku 

Fő utca 23.

979 01 Rimaszombat

ÚD RKC na Slovensku 

Fő utca 47.

077 01 Királyhelmec

Kirendeltségek, irodák:
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IV. IgazgatótanácsIII.  A SzRKE DK szervezeti struktúrája

V.  A SZRKE DK  jövőképe – vízió

VI. Gazdasági jelentés 

A Diakóniai Központ igazgatótanácsá-

nak alkotótagjai 2019-ben: 

• Fitos András

• Mikos Annamária

• Révész Tibor

• Molnár Zsolt

• Jaroslav Géci

Az igazgatótanács 2019-ben 2 alkalom-

mal ülésezett: 

1. 2019. jan. 29-én Rimaszombatban

2. 2019. dec. 17-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 

• 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

Pénztár kezdeti állása 511,33 €

Folyószámla kezdeti állása 15 461,01 €

  

Munka,-Szociális és Családügyi M. 347 810,74 €    

Szolgáltatások 120 264,70 €    

Adó 2% felajánlások 1 631,13 €    

Diakóniai lelkészSzemélyzeti

RimaszombatKomárom Királyhelmec

   

   

Igazgató

Törvényes képviselő

Gazdasági Lelkész

Koordinátor II.

Gondozó

Önkéntesek

Koordinátor I.

Gondozó

Önkéntesek

Koordinátor III.

Gondozó

Önkéntesek
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Bevétel / Kiadás + - Különbség

Gyűjtés a Ráday kollégium javára 44 712,95 €    

Gyűjtés Eperjes 1 845,93 €

Magánszemélyek adománya 2 620,40 €    

SzRKE 3 500,00 €    

Egyéb jogi személyek adománya 100,00 €

MSzCsH §54 12 330,24 €

MSzCsH §59 5 408,95    

MSzCsH §60 7 333,68    

Kulturális Minisztérium 41 019,00 €    

EB túlfi zetések összege

VZP 340,81 €    

Union 195,98 €    

Dôvera 98,47 €    

Áru 340,81 € 0 €  

Tagsági 195,98 € 230,00 €  

Bérleti 98,47 € 3 561,00 €  

Javítások és karbantartás   1 809,64 €  

Egyéb szolgáltatások   4 591,44 €  

Fogyó eszközök   5 979,43 €  

Képzések és tanfolyamok   84,00 €  

Telekommunikációs szolgáltatások   1 333,90 €  

Postaköltség   665,19 €  

Utiköltség   1 191,54 €  

PHM   3 590,60 €  

Szolgálati autó   225,78 €  

Reprezentációs ajándék, frissítő   388,88 €  

Adomány magánszemélyeknek   200,00 €  

Adommány Ráday kollégium javára   44 800,00 €  

Banki költségek   408,11 €  

Büntetések   5,31 €  

Egyéb kifi zetések   417,00 €

Törvényi szociális költségek:

Bérek 339 395,91 €

Szociális és egészségügyi biztosítás 115 949,98 €

Szociális alap képződése 1 809,04 €

Ebédjegyek 55%-a 28 719,83 €

Védőfelszerelés 124,54 €

Folyószámla maradék 103 684,41 €

Kézipénztár maradék 930,36 € 
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VII. A SZRKE DK 2019. évi tevékenysége

1) SZERETETHÍD  
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezetei a kezdetektől bekapcsolódtak a Ma-

gyar Református Szeretetszolgálat által meghirdetett Szeretethíd önkéntes napokba. Május 24-
én és 25-én, - mintegy közel háromezren indultak meg, hogy segítséget nyújtsanak ott, ahol arra 
szükség van: meglátogassák otthonaikban vagy a kórházban a betegágyon fekvőket, takarítsanak, 
szebbé tegyék a környezetüket vagy egy kis csomag süteménnyel kedveskedjenek az idős és ma-
gányos embereknek. A nagyölvedi alapiskola tornatermében Antala Éva, a vendéglátó gyülekezet 
lelkipásztora köszöntötte Fazekas László püspököt, a felvidéki Szeretethíd egyházi fővédnökét, Bal-
czó András háromszoros olimpiai bajnokot, tízszeres világbajnok öttusázót, a Szeretethíd világi 
fővédnökét, Kassai Gyulát, a Barsi Református Egyházmegye esperesét, Sárai Attila római katolikus 
plébánost, Kun Ferenczet, a Rákóczi Szövetség alelnökét és Cseri Zita polgármestert, valamint a 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatóját Ibos Henriettát és 
Haris Szilárd diakóniai munkatársat, lelkipásztort. Az idei Szeretethíd egyházi fővédnöke Ft. Faze-
kas László volt, a világi fővédnök pedig Balczó András, háromszoros olimpiai bajnok öttusázó.

2) TANSZERGYŰJTÉS
Idén a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola rászoruló diákjai lettek annak a kb. 30 táskának és 

különböző tanszereknek a kedvezményezettjei, amelyet Komáromba, a Diakóniai Központba hoz-

tak be a nemes szívű adományozók. A gyerekek nevében is hálásan köszönjük a segítségüket. A 

sikert ezúttal nem a táskák mennyiségében, hanem a gyermekarcok mosolyaiban mérjük. A keve-

sebb táska oka, hogy idén az első osztályosok több magyarországi támogatásban részesültek, és az 

is, hogy több szervezet is gyűjtött használt tanszereket, így az adományok elaprózódtak.
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3) GYŰJTÉS A RÁDAY-KOLLÉGIUM JAVÁRA
2019. január 23-án tűz ütött ki a Ráday-kollégiumban Budapesten. A SzRKE adománygyűjtést hirde-

tett a károk enyhítésére, amellyel a Diakóniai Központot bízta meg. A céladománygyűjtés során 2 hónap 

lefolyása alatt 45021,38 € gyűlt össze, amit 2019.05.07-én átutaltunk a számlájukra 44800 euró összegben.

4) RAJZPÁLYÁZAT: „Az ajándékozó bővelkedik”
A DK 2018-ban is meghirdette a már hagyo-

mányossá vált gyermekrajz pályázatát, amely eb-
ben az évben „Az ajándékozó bővelkedik” címet 
kapta. Úgy döntöttünk azonban, hogy megvál-
toztatjuk az pályázat lefolyását. A rajzokat más 
módon, internetes árverés formájában szeret-
nénk jótékonysági célra bocsátani 2019-ben. 
A pályázatra mintegy 40 alkotás érkezett be. A 
rajzokat licitre bocsájtottuk, és a legnagyobb ér-
deklődést kiváltott rajzok készítőit emléklappal 

Számlára érkezés ideje Egyházmegye Összeg euróban

2019.03.04 Ondava-hernádi / Ondavsko-hornádsky  501,20

2019.02.27 Komáromi / Komárňanský seniorát 8302,00

2019.02.25 Pozsonyi / Bratislavský seniorát 8177,86

2019.02.21 Abaúj-Tornai / Abovsko-turniansky 2044,00

2019.02.20 Gömöri /Gemerský 3865,00

2019.02.20 Abaúj-Tornai/ Abovsko-turniansky 7000,00

2019.02.19 Barsi / Seniorát Barš 5076,19

2019.02.19 Ungi / Užský seniorát 2875,00

2019.02.18 Zempléni / Zemplínsky 6710,00

2019.03.11 Ondava-hernádi/ Ondavsko-hornádsky  101,70

2019.03.21 Ondava-hernádi / Ondavsko-hornádsky  60,00

2019.12.31 Michalovský seniorát 308,43

Összesen  45.021,38 € 

és ajándékcsomaggal jutalmaztuk. A licitből befolyt összeggel – melyet 200 euróra egészítettünk ki. 
támogatni szerettük volna a gondozottjainkat. Választásunk egy olyan ápoltra esett, aki nagyon ke-
vés jövedelemmel rendelkezik. A munkácsi származású, de Királyhelmecen élő Horosz Erzsébet idén 
töltötte be 89. életévét.
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5) VÉDETT MŰHELY
A DK 2019-ben is üzemeltette a védett műhelyt a Diakóniai Központ komáromi irodájában 

asszisztensi pozícióval együtt. Az elkövetkező évben tervezzük a védett műhely bővítését egy mo-

sodával Komáromban, és új védett műhelyt indítunk Királyhelmecen.

6) HÁZI GONDOZÓI SZOLGÁLAT
A DK legnagyobb programja a Házi gondozói szolgálat. 2019 januárjában kötöttünk szerző-

dést a Munka- Szociális- és Családügyi Minisztérium Implementációs Ügynökségével egy haszo-

norientált program futtatásáról. Komárom környékén a Nyitrai kerületben, Rimaszombatban a 

Besztercebányai kerületben, és Királyhelmec környékén a Kassai kerületben indítottuk el a szol-

gáltatást, amelyek közül utóbbi foglalkoztatja a legtöbb gondozót. A projekt 26 hónapon át tart, 

azaz 2021-ig. A három projektben összesen körülbelül 800 000 eurót nyertünk el. Örültünk, hogy 

újra elindíthatjuk ezt a szolgálatot, amelynek elindulását a várólistáink alapján sok rászoruló vár-

ta. A szolgálatot Isten segítségével tudtuk újraindítani. Azonban a kezdettől fogva szembesülnünk 

kellett a haszonorientált projekt bonyolult adminisztrációjával. A SzRKE DK, több más non-profi t 

és közhasznú szervezet a bonyolult ellenőrzés és adminisztráció okán csúszásba került, melynek 

következményeként elvesztette a támogatás folytonosságát. Az SzRKE a nyári hónapokban kérte az 

egyház Zsinati Tanácsának pénzbeni támogatását, aki ezt meg is tette. Ez a támogatás rövid időre 

nagy segítséget jelentett, és megelőzte a szolgálat bezárását. Annak ellenére, hogy az adminisztrá-

ciós csúszás idővel csökkent, úgy döntöttünk, hogy Komáromban leállítjuk a szolgálatot egy időre. 

Igyekeztünk a média segítségével nyomást gyakorolni, hogy az elbírálás folyamata felgyorsuljon. 

Ez részben sikerült is. Reméljük, hogy a legnehezebb időszak már mögöttünk van, és a jövőben a 

szolgálat minőségének javításával tudunk foglalkozni. 

 

A novemberi és a decemberi hónapban továbbképzést szerveztünk lelkészek és gondozók 

részére. A képzéshez az anyagi támogatást a Valdens Egyház Otto per Mille Alapítványa nyújtotta. 

A konferencia az „ÉLŐ REMÉNYSÉG” címet viselte, központi témája pedig a gyászfeldolgozás és 
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veszteségfeldolgozás volt szakemberek részére, értve ezalatt gondozókat és lelkészeket. A kon-

ferencia fő előadója Dr. Szarka Miklós, magyarországi lelkész, családterapeuta és egyetemi tanár 

volt. Magas színvonalú előadásai a szakmai felkészültsége mellett élő hitéről is bizonyságot tettek.  

A projekt keretén belül lehetőségünk volt különböző egészségügyi segédeszközök megvásárlására 

a Központ részére, amelyek hozzájárulnak a szolgálatunk színvonalának emelkedéséhez.

2019-ben 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. 

7) DIAKÓNIAI IGAZOLVÁNY 
A következő új programunk, amelynek alapjait most rakjuk le, és amelynek hosszútávú célja 

a gyülekezeti diakónia serkentése és segítése, a Diakóniai Igazolvány kiadása a gyülekezetek sze-

retetszolgálatban aktív tagjai számára. Kidolgoztuk a kiadás, bevonás és a regisztráció feltételeit, 

amelyeket 2019 szeptemberében jóváhagyott az egyház Zsinati Tanácsa.

Ki kaphat igazolványt? 
• A Selye János Egyetem Teológiai Karának diakónia szakán végzett személy, aki aktívan részt 

vesz a SzRKE szeretetszolgálati tevékenységeiben, és kérvényezi az igazolvány odaítélését, és 

• Az SzRKE egyháztagja, aki aktívan szolgál a gyülekezet diakóniai szolgálatában.

• Az SzRKE egyháztagja, aki önkéntesként szolgál szociális téren, vagy érdeklődik az ilyen szolgá-

lat iránt. 

• Egyházunk egyéb diakónusképzését elvégzett személy, aki aktívan részt vesz a SzRKE szeretet-
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szolgálati tevékenységeiben, és kérvényezi az igazolvány odaítélését, és (Továbbiakban: Vég-

zett)

• A DK partnerszervezeteinek önkéntese, aki rendszeresen segíti a DK programjainak megvaló-

sítását. 

Az igazolvány visszavonása
• ha az önkéntes költözés vagy körülményei megváltozása okán befejezi a tevékenységét.

• kirívó etikai vétség vagy méltatlan hozzáállás esetén, mely a DK rosszhírét keltheti.

• ha elhagyja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat

Az igazolvánnyal rendelkező személytől elvárható: 
• lelkészi ajánlás az igazolvány megszerzéséhez annak a gyülekezetnek a lelkészétől, ahol a di-

akóniai tevékenység folyik. A lelkészi ajánlást a  mindenkori diakóniai lelkész is megadhatja, 

amennyiben kellőképpen megismerte az önkéntes személy szolgálatát ahhoz, hogy döntsön 

az igazolvány odaítéléséről.

• elérhetőségének közlése a DK önkéntes adatbázisa számára

• a részvétel a DK programjain, illetve a segítségnyújtás azokban az esetekben, ha az adott prog-

ram közel áll saját tevékenységéhez, vagy közel van a lakhelyéhez. 

• a DK támogatása és jó hírnevének terjesztése.

• általánosan szeretetteljes hozzáállás a környezetében előforduló rászorulók felé.

• részvétel a DK félévente egyszer rendezett diakóniai csendesnapon, ahol beszámol a tevékeny-

ségéről

• rendszeres részvétel a vasárnapi istentiszteleteken a gyülekezetében

Az igazolvánnyal rendelkező személy jogosult: 
• A DK ajánlására valamilyen szociális területű világi foglalkozás betöltése esetén

• Szakmai segítséget kérni szociális jellegű tanulmányainak támogatásához

• A DK ajánlására valamely szociális intézménybe szakmai munka végzéséhez való bejutáshoz

8) ETIKAI KÓDEX
A nyári hónapokban elindult a SzRKE DK etikai kódexe. Az etikai irányelvek összegyűjtését 

és leírását a házi gondozói szolgálat futtatása tette szükségessé, és inspirációként szolgált a V4 

diakóniai konferencia Český Tešín-ben. A következő évben az etikai kódexet az igazgatótanács elé 

terjesztjük, és annak elfogadása után bevezetjük a gyakorlatba.

Az első igazolványokat 2019 novemberében adtuk át.
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9) 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 2019 év elején szintén református és magyar 
intézmények számára adtunk tovább.

11) ADVENTI GYŰJTÉS  
A 2019-es adventi gyűjtést az egyház december 9-én hirdette meg az eperjesi Mukačevská 

utcai társasházrobbanás károsultjainak javára. A gyűjtés 2020. január 7.-éig tart, kiértékelése a kö-
vetkező évi jelentésben lesz olvasható.

10) TESCO GYŰJTÉS  
A Királyhelmeci Református Egyházközség ismét bekapcsolódott a karitatív élelmiszer-gyűj-

tésbe 2019. november 22-24. között együttműködésben az evangélikus diakóniával. A gyűjtés cél-
ja szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok megsegítése. A programba a bevásárlóközpont 
minden vásárlója bekapcsolódhatott, aki az adott időpontban vásárolt. Az összegyűlt élelmiszer 
és tisztálkodási szerek szétosztásra kerültek Királyhelmec és környéke rászoruló családjai között. 
Köszönet illeti mindazokat, akik vásárlásukkal adományokat gyűjtöttek az önkéntesek kosaraiba.

1. Rozsnyói Református Gimnázim 200 kg

2. Érsekkétyi Református Alapiskola 150 kg

3. Nagykeszi Református Egyházközség 50 kg

4. Hetényi Református Egyházközség 200 kg

6. Perbetei Református Egyházközség 200 kg

 7. Udvardi Refomátus Egyházközség 50 kg

8. Timóteus Ház 160 kg

10. Marcelházi Református Egyházközség 80 kg

11. Általános Iskola és Óvoda, Nagyölved 130 kg

12. Rimaszombati gimnázium 200 kg

13. Munka utcai MTNY Általános Iskola 100 kg

14. Nagyölvedi Református Gyülekezet 200 kg

15. MTNY Református Egyházi Alapiskola Vaján 100 kg

16. Nagykeszi Reménység Reszocializációs Otthon 100 kg

17. Jókai Mór Alapiskola 200 kg

18. Juhász Gyula Alapiskola – Léva + Lévai Reform. Gimn. 190 kg

Összesen: 2310 kg
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12) EURODIACONIA
Idén Skócia fővárosában, Edinburghban került sor az Eurodiaconia Éves Nagygyűlésére, ahol 

a Diakóniai Központ, mint együttműködő tag vett részt. A taggyűlés témája mindig valamilyen aktu-

alitást tükröz, így az idei konferencia a igazmondás, az igazság hirdetése köré volt felépítve. A rész-

tvevők hallhattak egy előadást az együttérzés és empátia témájában, amely szerint tudományosan, 

kísérletekkel is bizonyítható, hogy az együttérzés pozitív hatással van arra, aki segít a rászorulón. 

Megrendezésre került egy kerekasztal beszélgetés a média elferdített híreiről és hazugságairól. A 

taggyűlés elfogadott egy nyilatkozatot, amelyben hangsúlyozza a szociális szolgáltatások igazságos 

elosztását és hozzáférhetőségét mindenki számára.

13) RÉSZVÉTEL KONFERENCIÁKON ÉS SZAKSZEMINÁRIUMOKON
A fent említetteken kívül a DK munkatársai a következő konferenciákon voltak jelen, és/vagy 

bemutatták a DK tevékenységét:

3.04.- 4.04.2019 APSS Éves Nagygyűlése és Konferenciája, Pozsony
Aktív részvétel: Demeter Ibos Henrieta

15.5 -17.05.2019 Eurodiaconia V4 platform konferenciája 
Aktív részvétel: Demeter Ibos Henrieta

Pasívna účasť: Passzív részvétel: Andrea Janická Rudnayová

17.05.2019 Református Egység Napja, Debrecen 
Aktív részvétel: Haris Szilárd

11.-14.6.2019 Lelkésztovábbképző, Berekfürdő 

Passzív részvétel: Haris Szilárd
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14) STIOC KONFERENCIA
2019. május 2-5. között a STIOC Konferencia résztvevői Rimaszombatban, a Csillagházban 

tanácskoztak. Hanván is látogatást tettek. A holland kezdeményezés hagyományos célja volt, hogy 
kapcsolatokat építsenek nyugat-és közép-európai testvérek és egyházak között. Az idei konferen-
cia témája a „Diakónia, mint a magány elleni gyógyszer” volt. A találkozó során a holland testvérek 
bemutatták a saját szolgálatukat is. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megengedte nekünk ezt a 
találkozást, és áldott beszélgetéseket adott. A konferencia folyományaként a holland testvérek úgy 
döntöttek, hogy gyűjtést szerveznek egy új liftre a Hanvai Idősek Otthona részére. 

19.-21.06.2019 A Diakonie CČE alapításának 30. évfordulójára rendezett konferencia
Aktív részvétel: Demeter Ibos Henrieta
Passzív részvétel: Géresi Róbert
25.06.2019 Konferencia: „Nezávislý život“, Pozsony 
Passzív részvétel: Haris Szilárd
21.-23.08.2019 Free Will and Divine Action Conference, München
Aktív részvétel: Harisz Szilárd
16.-17.10.2019 Konferencia APSS, Pozsony 
Passzív részvétel: Demeter Ibos Henrieta, Bachorec Beáta  
4.-6.11.2019 Vzdelávanie duchovných RKC, Nagybörzsöny
Passzív részvétel: Haris Szilárd
26.11.2019 A Komáromi Protestáns Nőegylet adventi összejövetele Komáromban 
Aktív részvétel: Haris Szilárd
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15) LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉG
A  SZRKE DK lelkésze 2019-ben istentiszteleteken helyettesített a  Perbetei, Megyercsi és 

Keszegfalusi, valamint a Kamocsai Református Gyülekezetben. Rendszeresen tartott áhítatokat 
a gondozóknak, és tanított gondozói képzésen.
Látogatta a gondozottakat és részt vett a kötelező lelkésztovábbképző alkalmakon Berekfürdőn és 
Nagybörzsönyben.
Irodalmi tevékenységként rendszeresen írt a Kálvinista Szemle „Diakónia ma” rovatába és megszer-
kesztette a Hitből hitbe kiadványt, amely a gondozói szolgálat és annak befejeztével a DK hírlevele. 
Hozzájárult a Misszió a Szlovákiai Református Egyházban című megjelenés alatt lévő kiadványhoz, 
melynek diakóniáról szóló fejezetét írta. Tudományos tevékenységként megemlíthető még a rész-
vétele a Free Will and Divine Action című konferencián, Münchenben
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IX. Utószó

Lassan, de biztosan már szokássá válik szervezetünkben, hogy az utószót mindig az igazgató írja. 
Ez a feladat nem könnyű. A gondolatok formálásában, amelyeket most megosztok Önökkel, mindig 
segítségemre van a lelkész és a gazdasági szakember, vagyis az Éves jelentés egy csapat munkájából 
születik, amelyben mindenkinek megvan a maga küldetése és feladata.

Ez az év a különböző kihívások és akadályok leküzdése jegyében telt. Egy olyan korban élünk, 
amikor folyamatosan növekszik a fordulatszám, minden mintha felgyorsulna, és nem marad idő az 
elcsendesedésre. Tervezünk, megvalósítunk, kiértékelünk és a kötelességünk hálójában forgolódunk. 
Az év vége az az időszak, amikor van lehetőségünk egy kicsit megállni, elcsendesedni, és imádságos 
szívvel visszanézni. 

Ez az év az ötödik azóta, hogy a diakóniában működöm. Visszaemlékezem az első bátortalan lé-
pésekre és imádságokra, amikor közösen a Püspök úrral kerestük a diakónia irányát. Az egyértelműen 
látszott, hogy melyik irányba nem akarunk menni, de annál nehezebb volt megválasztani azt az utat, 
amelyre rá kell lépnünk. “Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: 
ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten 
mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Filippi 3, 13-14. A szentírásnak ezeket a szavait 
megjelöltem az egyik összejövetelünk után.

A jövőkép és a célok megjelölése csak az első lépés, ami után, ha nem következik a megvalósítás, 
akkor csak az álmok és az üres szavak maradnak. Ugyanakkor a szorgalmas és kitartó, de álmok és 
elképzelések nélküli szolgálat sem vezet el a kitűzött célhoz. Ahhoz, hogy az álmok valóban megvaló-
suljanak és a kitűzött célokat elérjük, egyértelműen szükséges az Isten vezetésébe vetett hit. Az utóbbi 
évben, de a szolgálatom öt éve alatt is, többször tapasztaltuk meg ezt a vezetést. A saját szolgálatomra 
ebben az évben rányomta a bélyegét a félelem. Mi lesz az újonnan felfuttatott gondozói szolgálattal, 
ami februárban sikeresen indult el, de augusztusban pénzügyi problémák jelentkeztek A félelem arra 
késztet bennünket, hogy összehúzzuk magunkat, bezárkózzunk, és láthatatlanná váljunk úgy, hogy 
senki se vegyen minket észre. Amikor valaki a környezetünkben hazudik, csal, lop, akkor inkább hallga-
tunk. Tudjuk, hogy meg kéne szólalni, hogy érdeklődést kellene mutatni, cselekedni kéne, de mi inkább 
kitartóan hallgatunk.  Félünk, hogy a bátorságunkért nagy árat fogunk fi zetni. A félelem elől azonban 
nem lehet elbújni, mert az áttör minden elképzelt falat, és arra késztet bennünket, hogy azt tegyük, 
amit nem akarunk, de amiről tudjuk, hogy meg kell tennünk. Az a hit, amely becsukja a szemét a szen-
vedő ember láttán, az csak ópium vagy illúzió. Ezzel a házi gondozás végzése során is találkozunk. Úgy 
gondolom, hogy a hívő embernek nem szégyen elismerni, hogy fél és kétségei vannak. Éppen ellen-
kezőleg: úgy tenni, hogy nem félek és nincsenek kétségeim, nem fair. Ez a felismerés juttatott el az év 
folyamán az egyezkedések és tárgyalások során a minisztériumban, a fi zetésképtelenség állapotában 
és a házi gondozói szolgálat értelmetlen adminisztrációs terhei alatt arra, hogy elgondolkodjunk.  Úgy 
gondolom sokkal becsületesebb dolog kérdezni, vizsgálódni, amikor valami nem világos számunkra, 
mint úgy tenni mintha minden teljesen világos lenne. Ez a változás elkezdéséhez éppen elegendő a sze-
mélyes életünkben, családunkban, egyházunkban és a diakóniában. A Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház szeretetszolgálata szeretne visszatérni azokhoz a feladatokhoz, amelyekre eleve hivatott: 
ez pedig a segítségnyújtás a rászoruló emberek felé, felebarátaink javára. Ennek érdekében támogatni 
és fejleszteni szeretnénk a gyülekezeti diakóniát az egyházközségekben, hogy ne támaszkodjon az eu-
rópai és az állami pénzügyi támogatásra, hanem sokkal inkább önkéntes alapon, isteni elhívásra és 
kiküldetésre építve működjön

Demeter Ibos Henrietta


