
A nyári gyakorlatok és helyszínei 

 

A nyári gyakorlat elvégzését a Rektori Hivatalban leadott igazolással és egyéni beszámolóval lehet 

teljesíteni. 

Igazolás: A lelkészi igazolásról a hallgató gondoskodik. Az ETN Irattárából letölthető a 

formanyomtatvány, a tárgy teljesítéséhez a Rektori Hivatalban kell benyújtani. 

Egyéni beszámoló: 4-5 oldalas beszámoló, melyben a hallgató reflektál a gyermektáborban végzett 

szolgálat eredményességére, nehézségeire, tanulságaira. 

Gyermektábor 

Cél: Aktív részvétel és szolgálat nyári egy hetes (min. 5 nap) gyülekezeti gyerektáborban. A teológus 

lehetőség szerint vegyen részt a hittantábor előkészítésében, megszervezésében és a tábor különböző 

szolgálati területeiben (áhítat, ének-tanítás, -vezetés, bibliai foglalkozás, játék, vetélkedő, stb.) 

Diakóniai Gyakorlat 

Cél: Két hetes részvétel és szolgálat egyházkerületünk területén működő szeretetotthon 

mindennapjaiban. A teológus lehetőség szerint az ott töltött időt a helyi vezetővel/mentorral 

előkészített feladattervvel, napi csoportmunkákkal, esetmegbeszélésekkel, szakmai önismereti 

csoportmunkával, egyéni beszélgetésekkel, majd önértékeléssel, értékelő visszatekintő konzultációval 

töltse. 

EGYHÁZKERÜLETÜNK SZERETETSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEI: 

„ÁRVÁCSKA” ANYA- ÉS CSECSEMŐOTTHON 

Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület 

Igazgató/intézményvezető: Nagy Csabáné Somodi Judit 

Intézmény címe: 8674 Nágocs, Dózsa Gy. u. 27. 

Telefon: 84/372-605; 84/572-010; 30/462-9455 

E-mail: arvacska.nagocs@t-online.hu 

Honlap: www.reformatussomogy.shp.hu 

                                                                                                                             

CSERTÁN MÁRTON OTTHON 

Fenntartó: Kaposvári Református Egyházközség 

Fenntartó képviselője: Bellai Zoltán lelkipásztor 

Igazgató/intézményvezető: Vajda Józsefné megbízott vezető 

Intézmény címe: 7400 Kaposvár, Béla király u. 90. 

Telefon: 82/527-460; 82/527-461 

E-mail: csmo@freemail.hu 

 



DUNAALMÁSI REFORMÁTUS SZERETETHÁZ 

Fenntartó: Magyarországi Református Egyház 

Igazgató/intézményvezető: Marton Józsefné 

Intézmény címe: 2545 Dunaalmás, Jókai u. 16. 

Telefon: 34/450-027 

E-mail: refot@t-online.hu 

 

IKAFALVI FARKAS BÉLA REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA 

Fenntartó: Kaposvári Református Egyházközség 

Fenntartó képviselője: Bellai Zoltán lelkipásztor 

Igazgató/intézményvezető: Vajda Józsefné megbízott vezető 

Intézmény címe: 7261 Taszár, Toldi ltp. 6. 

Telefon: 82/575-910 

 

KERÉNYI BÉLA REFORMÁTUS DIAKÓNIAI INTÉZMÉNYEK 

Fenntartó: Kömlődi Református Egyházközség 

Fenntartó képviselője: Szemeti Ferenc lelkipásztor 

Igazgató/intézményvezető: Auerné Böröczky Erzsébet 

Intézmény címe: 2853 Kömlőd, Pálóczi Horváth Ádám u. 1.  

E-mail: komlod@freemail.hu 

 

MANDULAVIRÁG FOGYATÉKKAL ÉLŐK REFORMÁTUS GONDOZÓHÁZA 

Fenntartó: Magyarországi Református Egyház 

Intézményvezető: Czebeiné Nemes Bernadett 

Intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 53/a. 

Telefon: 92/510-377; Fax: 92/510-378 

E-mail: mandulavirag.ref@gmail.com 

 

„ŐSZIKÉK” IDŐSKORÚAK OTTHONA 

Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület 

Intézményvezető: Bali Erzsébet 

Intézmény címe: 8784 Kehidakustány, Petőfi u. 93. 



Telefon: 83/534-036; 30/957-0530 

E-mail: oszikekotthona@gmail.com 

Honlap: www.kehida.refdunantul.hu 

 

UJVÁRI JÁNOS REFORMÁTUS SZERETETOTTHON 

Fenntartó: Mezőörsi Református Egyházközség 

Fenntartó képviselője: Szőke Barnabás lelkipásztor 

Igazgató/intézményvezető: Tóthné Szemeti Gizella 

Intézmény címe: 9097 Mezőörs, Fő u. 66. 

E-mail: ujvarijanos.rszo@gmail.com 

 

 

Missziós Gyakorlat 

Cél: Két hetes részvétel és szolgálat az egyházunk intézményei által működtetett missziós területeken. 

A teológus lehetőség szerint előre elkészített napirend segítségével tekintsen be/vegyen részt a 

missziós terület célkitűzésébe, célcsoportjának mindennapjaiba, a misszió végzéséhez szükséges 

szervezési feladatokba, a lelkész különböző missziós/igei szolgálataiba. 

Az általunk ajánlott intézmények: 

 Művészetek Völgye Református Udvar - Kapcsolattartó: Szabóné László Lilla 

 Ráckeresztúri KIMM Drogterápiás Otthon  - Kapcsolattartó: Centgraf Károly 

programvezető@kimm.hu 

 Dömösi Kék Kereszt Iszákosmentő Misszió – Kapcsolattartó: ?; Telefon/Fax:+36 33 

507-100. 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet – Kapcsolattartó: ? 

 Országos Cigánymisszió (Aktuálisan fogadóképes gyülekezetekben cigányok felé 

történő szolgálatban részvétel) – Kapcsolattartó: Nyeső Ágnes 

ciganymisszio@reformatus.hu (egyeztetés, pontosítás folyamatban) 

 Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó – Kapcsolattartó: Szontágh Szabolcs 

ifjusag@reformatus.hu 

 Református Missziói Központ által működtetett területek (Két hetes feladattervvel, 

szállás és bérlet biztosításával betekintés és szolgálat a különböző missziós 

területeken.) – Kapcsolattartó: Magyarné Balogh Erzsébet  

 

a. Börtönlelkészi Szolgálat – a Dunántúli Egyházkerület területén nincs olyan 

büntetés végrehajtási intézet, ahol a lelkészi szolgálatot református lelkipásztor 

látja el, azonban a többi egyházkerület területén 12 börtönlelkész szolgál. 

Leginkább a misszióvezető tevékenységének megismerését, és rajta keresztül 

az egész szolgálati területre történő rövid bevezetést ajánlom Budapesten, a 

Budapesti Fegyház és Börtönben, ahol ő szolgál. Lehetőség van belépni a bv 

intézetbe, találkozni fogvatartottakkal missziós alkalmakon, betekintést 
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kaphatnak a hallgatók az egyházak által végzett szolgálatokba, programokba, 

tájékozódhatnak börtönpasztorációs képzési lehetőségekről. 

 

b. Hajléktalanmisszió – a Budapesten működő nappali melegedő és éjjeli 

menedékhelyen történő szolgálatot, az ott működő evangéliumi közösséget 

ismerhetik meg a hallgatók, és lehetőségük van krízis időszakokban a tea 

járatokon való részvételre. A szolgálatot a Tisztaforrás Alapítvány tartja fenn, 

Egyházunk egy lelkipásztor szolgálatát biztosítja ebben a munkában. 

 

c. Házasság – és Családsegítő Szolgálat és Gyökössy Intézet – a lelkigondozói 

terület jellegéből adódóan a tanácsadásokon, lelkigondozói beszélgetéseken 

nem vehetnek részt a diákok, azonban a szolgálati terület vezetőjével találkozni 

tudnak, részt vehetnek a heti team ülésen, és a munkatársakkal 

megismerkedhetnek. A képzésekről, amelyeket a Gyökössy Intézet végez, 

tájékozódhatnak. 

 

d. Kórházi Lelkigondozói Szolgálat – több kórházlelkész nyitott arra, hogy 

mentoráljon érdeklődő hallgatókat. A szolgálat minden területére bevihetőek a 

diákok egy –egy egészségügyi intézményben, és területileg is nagyon széles a 

skála. A gyülekezeti beteglátogatók képzéséről is tájékozódhatnak, amely 

szolgálat néhány éve több egyházmegyében, gyülekezetben élő gyakorlattá 

vált. 

 

e. Református Iszákosmentő Misszió (RIM) – lehetőség van az utógondozó 

csoportok munkája mellett megismerkedni a Kékkereszt Egyesület, mint 

együttműködő partner által fenntartott gyógyító kórházban tartott gyógyító 

konferenciákon részt venni. A misszió vezetője addiktológus szakember is, így 

a többi szolgálati terület vezetőjéhez hasonlóan szakértőként tudja segíteni a 

diákokat. 

 

f. Repülőtéri Lelkészség – megismerhető a szolgálati hely, a szolgálati terület, 

és interaktívan tudnak itt is részt venni a gyakorlaton a hallgatók. A helyszín a 

Liszt Ferenc repülőtér B terminálján lévő kápolna. 

 

g. Siketmisszió – a misszió vezetőjével és munkatársaival történő találkozás 

alkalmával a jelnyelven történő kommunikáció mellett a gyülekezetekben lévő 

hallássérültek, siketek segítéséhez számos gyakorlati tapasztalatot ismerhetnek 

meg a hallgatók. Siket iskolákban részt vehetnek egy – egy programon, 

hittanórán, bár a nyári hónapokban ennek megmutatása nehezebb. 

 

h. Telefon – és Skype Lelkigondozás (TLG) – a szolgálat anonim, jóllehet közel 

30 önkéntes vesz részt benne. A misszió vezetőjével lehet találkozni, és 

megismerni a képzések, a szupervízó fontosságának szerepét az ezen a 

területen szolgálók szempontjából. 

 

i. Vakmisszió – a Siketmisszióhoz hasonlóan a speciális intézetekben és a 

gyülekezetekben végezhető szolgálatokba kapnak betekintést a diákok a 

misszióvezetőn keresztül. 

 



j. Rehabilitációs foglalkoztatás – a Református Missziói Központban több 

megváltozott munkaképességű munkatársunk van, akikkel együtt dolgozunk. 

Pl autista, vak, siket, mozgássérült, enyhe értelmi sérült munkatársak, akik 

képességeik és egészségi állapotuk figyelembe vétele mellett teljes értékű 

munkát végeznek. Mivel nagyon elkötelezett vagyok ma is abban, hogy ne 

csak beszéljünk arról, hogy milyen társadalmi szolgálata van egyházunknak, 

hanem azt valósítsuk is meg, ez a terület reményeim szerint eljut oda, hogy 

bátorságot nyernek egyházi intézmények a segítésen túl foglalkoztatni is a 

területükön élő megváltozott munkaképességű embereket. A velük való 

találkozások még mindenkit megérintettek, aki bejött hozzánk, ezért a terület 

mentorának segítségével fontosnak tartom ennek a szolgálatnak megismerését 

is. 
 


