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Bizony, Ő tőle, Ő általa és Ő reá nézve van minden:  
övé a dicsőség mindörökké,'' Ámen.  

(Róm 11,36) 
 

Szeretett Fasori Gyülekezet, Kedves Testvérek! 

A diakónia, a gyülekezet életének egyik nagyon fontos területe, amelynek 

tevékenységéról időnként szeretnék ezen a módon, vagyis egy-egy hirlevélben 

beszámolni, tájékoztatást adni  a gyülekezetnek. 

Nem titkolom abban reménykedem: azon túl, hogy igy jobban megismerhetik 

a mindennapi tevékenységünket, aktuális feladatainkat, talán lesznek, akiket 

ezen keresztül hív el a mi Urunk erre a szolgálatra. 

Mi történt az elmúlt időszakban? 

2021.  szeptember 12.-én az Istentiszteleten történt meg a bejelentés, hogy a 

diakónia elhívott vezetője lehetek. Ez felelősség, és egyben nagy 

megtiszteltetés! 

Alig egy hónappal később, október 16-án részt vettem a Gyökössy Endre 

Lelkigondozói és Szupervízori  Szolgálatban szervezett  DIAKÓNIAI NAPON.  

Nekem minden és mindenki új volt itt, igazán áldott napot tölthettem itt el, és 

megismerhettem más budapesti református gyülekezetek diakóniai 

szolgálatának vezetőit, miközben volt áhítat, aktuális kérdéseink 

megbeszélése, szupervízió, imaközösség. Nagyszerű segítséget jelentett 

számomra. 

2021. karácsony:  

Csatlakozva a Református Szeretetszolgálathoz - az ünnep kapcsán a 

gyülekezünk nagy sikerrel gyűjtött tartós élelmiszer adományokat, igy is 

támogatva a rászorulókat.  
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A Terézvárosi (VI. kerület) Önkormányzatának köszönhetően pedig 

ajándékcsomagot adhattunk át az ünnep kapcsán 60 idős, illetve 

nagycsaládos gyülekezeti tagunknak. 

ADATBÁZIS 

A diakóniában  legfontosabb feladatnak tekintem az indulás kapcsán, hogy 

átláthatóvá váljon a munkánk. Ehhez egy olyan adatbázisra van szükség, 

amelyben minden 70 év feletti gyülekezeti tag szerepel, akiknek tudjuk az 

elérhetőségeit, és azt, hogy milyen élethelyzetben vannak, miben segíthetjük, 

őket, amire leginkább szükségük lenne. Fábián Bence vállalta fel, hogy az ifis 

társaival segít az adatok pontosításában (betartva GDPR  adatvédelemre 

vonatkozó előírásait). Köszönjük, hogy ezt megoldották. 

A következő napokban mindenkit felhívok a névsorból, informálódási céllal. 

Több testvérünk szorult és szorul támogatásra, akiket folyamatosan 

látogatunk, tesszük is, ha kell segítünk anyagilag és lelkileg egyaránt. 

Emlékezzünk!  

Szomorúan, de Isten akaratában megnyugodva  vettük tudomásul, hogy 

kedves testvérünk, Bócz Etelka, február utolsó hétvégéjén megtért 

Teremtőjéhez. Hisszük, hogy Ő már az Úrnál van, benne beteljesedett az 

Élete. 

 

 

Már érvényben van a diakónia anyagi támogatásának  új 

szabályozása 

Az adatok pontosítása mellett fontosnak tartotta a diakóniai bizottság, hogy 

átláthatóvá váljon az anyagi támogatási rendszerünk is.  

A Presbitérium 2022. február 10-i ülésen elfogadta a támogatási 

rendszerre  vonatkozó szabályzatára tett  javaslatunkat.  

Ezzel, ez a rendszer hatályba lépett, amelynek fontos és lényeges része: 

a rászoruló testvéreinknek, mostantól mindig írásban kell kérni az anyagi 

támogatást, az erre készült formanyomtatványon. ( ez igényelhető a 

Hivatalban, vagy letölthető a www.fasor.hu oldalról, ahol a szabályzat is 

olvasható, benne pontosan meghatározva, mennyi pénzt lehet kérni és milyen 

formái vannak a támogatásnak) 

  

http://www.fasor.hu/


 
3 DIAKÓNIAI HIRLEVÉL 1. 

Adománygyűjtés a Református Szeretet Szolgálathoz 

csatlakozva a háború elől menekülőknek! 

A  gyülekezet olvashatta, az 

Istentiszteleten pedig hallhatta is 

felhívásunkat,  amellyel az orosz 

ukrán háborús térégben élő, vagy 

Magyarországra menekülő több tizezer 

embertársunkat, testvérünket, 

tekintet nélkül a vallási felekezetre, 

igyekszünk megsegíteni. 

 

 

Köszönet és hála azoknak, akik már a vasárnapi Istentiszteletet követően 

hétfőtől hozták az adományokat, amelyet a Szabó Imre gyülekezeti teremben 

továbbra is folyamatosan gyűjtünk. Köszönjük mindenkinek, Isten áldja meg 

az adakozókat!  

Ibolya és Szabóné Marika segítettek abban, hogy dobozokba rendezzük, 

szortírozzuk a beérkezett adományokat. Köszönjük! 

 

 

Köszönjük mindenkinek, aki bármi módon próbálta és próbálja most is 

támogatni ezt a nemes szolgálatunkat. 

2022. február 28-tól már élelmiszerek, ruhák adományozását befejeztük, aki 

szeretne mégis segíteni, az pénzbeli adománnyal teheti!  
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„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az 

egyenes úton!” (Zsolt 143,10) 

TERVEZZÜK 

a diakóniai fogadóóra bevezetését 

Az építkezés miatt  - bár szerettük volna – úgy találtuk jónak, ha későbbre 

halasztjuk a heti egy alkalommal tartandó fogadóórákat. Arra gondoltunk, 

hogy ez nagy segítség lehet majd hiszen bárkinek, bármikor és bármiben 

szüksége lehet támogatásra. A gyülekezet tagjai, személyesen tudnak 

felkeresni, vagy épp telefonon ez idő alatt elérni, ügyeiket feltárni, beszélgetni.  

Természetesen addig is hívhatnak  vagy írhatnak az email címemre:  

telefon:  06 20/ 9779 555 számon.  

e-mail címem: szombatinekovacsmargit@gmail.com 

Tisztelettel és szeretettel várom megkeresésüket a fogadó órák bevezetéséig is! 

 

ÚJRAINDUL AZ AUTÓSSZOLGÁLAT IS! 

Ezúton jelzem nagy örömmel, hogy Demeter Kornél testvérünk megkezdte 

az autósszolgálat ujjászervezését, amelyet korábban Szepesi Editke végzett. 

Kérem, hogy akinek erre szüksége lenne, keresse őt az alábbi elérhetőségeken, 

amelyeket vele előzetesen egyeztetve, vagyis a tudtával és engedélyével itt 

megadok: emailen: dmtrkz@gmail.com, 

 a mobilszáma: 06 30/455 6284  

 

"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" (Máté 9,37.) 

HIVOGATÓ! 

Várok sok szeretettel mindenkit, aki elhívást érez és szeretne közöttünk 

szolgálni, csatlakozzon Hozzánk, akik most a Diakóniai Szolgálatban 

dolgozunk. Szolgálatunkért Istené a dicsőség, jutalmunk, hogy tehetjük!  

A szolgálatban jelenleg dolgozók:  

1. Becske Ibolya 

2. Fábián Bence 

3. Kádár Andrásné 

4. Kőhalmi Andrea 

5. Magai Margit 

6. Mezey Livia 

7. Mottl Gábor 

8. Nagy László 

9. Szabóné Marika 

10. Szombatiné Kovács Margit 

11. Toronyiné Zsuzsa 

12. Visontainé Györgyi 

mailto:szombatinekovacsmargit@gmail.com
mailto:dmtrkz@gmail.com
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Kedves Testvérek! 

 

Miben tudnak segíteni nekünk szolgálóknak?  

 

1. Azzal is támogathatnak, ha tudnak rászoruló testvérről, és azt jelzik 

nekünk, ( lehet, hogy az illető testvérünk  szégyelli, hogy szóljon) 

2. Egy-két hetente hívják fel azokat, akikkel közelebbi kapcsolatban 

vannak, de pl. nem látták mostanában a templomi alkalmakon, és 

jelezzék, ha bajban van a felhívott testvérünk. 

3. Lehet kórházba menni látogatni, vagy otthon felkeresni valakit. 

4. Segíthetnek abban, hogy minél többen jöjjenek közénk, hívogassanak, 

adják hírül a munkánkról szóló információkat. 

5. Várjuk a gyülekezet ötleteit, javaslatait arra, hogyan tehetjük a 

diakóniai munkánkat még jobbá, hatékonyabbá. Írják meg, miben 

várnának segítséget! 

6. Imádkozzanak, imádkozzanak a Testvérek: Ukrajna és a világ 

békéjéért, gyülekezetünkért, a szolgálatokért, mindenért és 

mindenkiért, ami és aki fontos számunkra. 
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Urunk, Istenünk! Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent neved 

tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való, és a tied lesz mindez!” (1Krón. 29,16)  

 

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 

Megújul a Fasori templom, amelynek rekonstrukciója, az építkezés felénél jár, 

ezért Hálaadó Istentiszteletre kerül sor 2022.március 13.-án, amelyen Balog 

Zoltán Püspök Úr igehirdetését hallhatjuk. Jöjjünk erre minél többen! Adjunk 

hálát Istennek közösen, hogy ezt megélhetjük, hogy kegyelméből megújulhat 

a templomunk. Várjuk a Kedves Testvéreket szeretettel, jöjjünk minél többen 

a templomba. 

 

 
 

Áldás, békesség! 

                     

Szombatiné Kovács Margit 

a Fasori Református Gyülekezet  

Diakóniai Szolgálatának vezetője 
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Melléklet: 

 

A Budapest-Fasori Református Egyházközség Diakóniai Szolgálatának 

támogatási, segélyezési rendje 

A lelki támogatás mellett a Budapest-Fasori Református Egyházközség 

Diakóniai Szolgálata, a gyülekezet tagjai részére igény-, és szükség szerint, a 
rendelkezésére álló lehetőségeken belül, igyekszik anyagi támogatást is 
nyújtani.  

A Budapest-Fasori Református Egyházközség Diakóniai Szolgálata 

hivatalosan a gyülekezet évente költségvetésben tervezett, és a gyülekezeti 

tagok diakóniai támogatására szóló összegéből gazdálkodik. 

A rendelkezésre álló forrásból a diakóniai szolgálat többek között támogatja a 

rászoruló testvéreket, illetve családokat, és ebből a keretből kell biztosítani  a 

nyugdíjasok karácsonyi ajándékát is. 

A támogatásról a Diakónia 5 tagú bizottsága dönt, mely alól kizárólag 

sürgős támogatás szükségessége jelenthet kivételt.  

Ez utóbbi esetben Somogyiné Ficsor Krisztina lelkipásztor, és a diakónia 

mindenkori vezetője, jogosult azonnal egyeztetve dönteni, de kötelesek a 

bizottság tagjait erről tájékoztatni, utólagos (jóváhagyásra) egyetértésük 

beszerzésére, illetve tudomásulvételre. 

A bizottság tagjai: 

1. Fábián Bence 

2. Kádár Andrásné 

3. Mottl Gábor 

4. Nagy László 

5. Somogyiné Ficsor Krisztina 

6. Szombatiné Kovács Margit 

7. Visontai Antalné Györgyi 

A támogatás rendszere: 

1. rendszeres támogatás  

rendszeres támogatás adható: 

a) alkalmanként, max. 10 000.- Ft összegben, de ez nem lehet több 

félévente 3 alkalomnál. 

b) aki félévente 1 alkalommal kér és kap támogatást, annak összege 

30 000.- Ft/félév lehet 

A rendszeres támogatásban részesülők száma félévente nem haladhatja meg 

az 5 főt. 
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2. soron kívüli támogatás  

Ez rendkívüli élet helyzetben kérhető, ha az egyén vagy család 

megélhetése valamiért átmenetileg nem biztosított, igy pl.: lakás 

elvesztése, haláleset a családban, súlyos betegség miatti anyagi 

gondok stb. A támogatás összege egyszerre, vagy 1 évben max. 

100 000.- Ft lehet.  

3. céltámogatás: 

Amennyiben rendkívüli méltánylást igénylő körülmény (pld. műtétek) 

ezt meghaladó támogatás nyújtását megalapozza és annak kifizetésére 

az anyagi fedezet rendelkezésre áll, a Bizottság döntése alapján sor 

kerülhet a 100.000.- Ft összeget meghaladó támogatás kifizetésére, 

méltányossági alapon, egyedileg mérlegelve a támogatási kérelmet.  

4. nagycsaládosok iskolakezdési támogatása, amelynek összege 

gyermekenként max. 5000.-Ft lehet. Ez nem automatikusan jár, 

hanem a körülményeik miatt arra egyébként rászoruló családok 

részére adható, kérelmükre, annak elbírálása után.  A támogatottak 

száma a költségvetésben biztosított, és adott időpontban 

rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékétől függ. 

 

A támogatási kérelem benyújtása 

A támogatási igényeket kizárólag írásban lehet kérni a jelen szabályzat 
szerint, annak érvénybe lépésével, az alábbi módon és formában: 

Írásban, a csatolt formanyomtatványt kitöltve, és azt személyesen leadva a 

hivatalban, vagy e-mailben elküldve: 

somogyine.fk@gmal.com  vagy szombatinekovacsmargit@gmail.com címekre 

A lentebb rögzített határidőn túl érkező kérelmeket nem tudjuk figyelembe 

venni. A különböző támogatásokat azok a gyülekezeti tagok igényelhetik, akik 
aktív tagjai a gyülekezetünknek, rendszeresen fizetik az egyházfenntartói 

járulékot, részt vesznek az istentiszteleteken, és egyéb gyülekezeti 
alkalmakon.  

Rendszeres támogatásban részesülők az élethelyzetükben beállt kedvező 
változást jelezni kötelesek, ennek esetén a támogatás a továbbiakban nem 

kérhető és adható. A szabályzatban rögzített bárminemű támogatást 
kizárólag a fasori gyülekezet tagjai kaphatnak. 

A kérelemben kérjük leírni:  

• az igénylő olvasható neve, illetve a sajátkezű aláírása a kérelem alatt 

• elérhetőségek: lakcím, telefonszám, e-mail,  

• a támogatás melyik formáját és azt milyen indokkal kéri. Ha valaki a 

megélhetés támogatásához kér segítséget, ahhoz kérjük a kereset-, vagy 

a nyugdíj igazolást, valamint a rezsi költségek kimutatását is csatolni. 

 A támogatási igények beadási határideje:  

mailto:somogyine.fk@gmal.com
mailto:szombatinekovacsmargit@gmail.com
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1. rendszeres támogatás esetén az adott naptári év január 31-ig, a 

járványra és ezen szabályozásra tekintettel 2022. évben a határidő 

március 10. 

2. soron kívüli támogatás: szükség szerint, ha az aktuális 

3. nagycsaládosok iskolakezdési támogatása: adott év június 30-ig. 

A bizottság a kérelmekről 2022. március 20-ig, illetve 2022. augusztus 

15-ig dönt. A döntésről a diakónia vezetője írásban (e-mailben) köteles 
értesíteni a kérelmezőt, a döntést követő max. egy héten belül  

Jelen szabályzat annak, a presbitériumban való jóváhagyása után lép 

életbe.  
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KÉRELEM diakóniai támogatás igényléséhez, a Budapest-Fasori 

Református Egyházközségben, 2022. évre 

 

A kérelmet benyújtó neve (nyomtatott betűvel):  

……………………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: …………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………. 

Milyen jellegű támogatást igényel: (kérjük aláhúzni): 

1. rendszeres,  
2. alkalmi, fél évente 

3. soron kívüli 
4. iskolakezdési 

A kérelem rövid indoklása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Budapest, 2022………………… hó…… nap 

Aláírásommal hozzájárulok személyes adataimnak a GDPR szabályai alapján történő  

nyilvántartásához.  

 

                                                             --------- ------------------------------------

                          a kérelmet benyújtó aláírása 

                                                             Szem.ig. száma: ------------------------- 

 


