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A gondozás-ápolás, mentálhigiénés ellátás mellett, illetve azokkal párhuzamosan az 

intézményekben a lelki gondozás fontos szerepet játszik úgy az ellátottak, mint a 

dolgozók életében. A KEM ISZI minden otthonában van lehetőség a hitélet 

gyakorlására, az elvonulásra, a lelki feltöltődésre. Alapvető jog mindenki számára a 

vallásszabadság és a vallásgyakorlás, melyet minden otthon a saját adottságainak, a 

lakók egészségügyi és mentális állapotának megfelelően, speciális módon biztosít.  

Mivel igen összetett a szakellátásba bekerült: gyermek, idős, testi-értelmi sérült, 

pszichiátriai beteg ellátása  mind mentálhigienes, illetve egyéb szempontból is, így a 

vallásgyakorlás és a hitélet gyakorlásának biztosítása, széleskörű és kreatív 

gondolkodást és cselekvést kíván az ellátótól. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság országos rendezvénysorozatot 

indított 2017. áprilisában „OSZTOZÓ - Lelkigondozók fóruma” címmel. 

A Komárom – Esztergom megyei rendezvényt az SZGYF Komárom – Esztergom 

Megyei Kirendeltsége szervezte meg a fenntartása alá tartozó intézmények számára. 

A Kötetlen beszélgetésre az Esztergomi Szent Péter és Pál Plébánia 

templomkertjében került sor. 

 

 
 

Jelen volt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa, Baglyas 

Zsuzsanna, az SZGYF Komárom – Esztergom Megyei Kirendeltsége részéről Dr. 

Séfer Erika és Dr. Imre Eszter, a társintézmények vezetői valamint lelkigondozásért 

felelős referensei, valamint az ISZI vezetői és referensei. 



A köszöntés után a KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona lakói egyházi 

énekeket énekeltek Maczej Györgyi hitoktató gitárkísérete és a mentálhigiénés 

munkatársak közreműködése mellett. 

 

 

Ezt követően Szabó Krisztina telephelyvezető Asszony ismertette a KEM ISZI Hit 

Élet Lelki gondozás 2017. évi munkatervét, mely tartalmazza a telephelyek terveit, a 

közösen megvalósítandó programokat: 

Test –és lélekpezsdítő székes tánc a Zöld Fenyő Idősek Otthonának mentálhigiénés 

munkatársa vezénylésével. Tervezett közös kirándulások Dömösre a  fakápolnához, 

valamint Márianosztrára. 

Továbbá tervezzük olyan előadások szervezését, ahol a kollégák a kiégés megelőzése 

érdekében kaphatnak pozitív lelki élményeket.  

Júliusra „Lélekmelegítő” címmel egy előadást tervezünk Tóth László 

börtönlelkésszel. 

Ősszel szeretnénk még egy vendéget meghívni, aki a telephelyek dolgozói számára 

tart tartalmas szórakoztató előadást. 

 



Majd a jelen lévő intézmények vezetői, referensei bemutatták az intézményeikben 

zajló jó gyakorlatokat: diavetítés, színjáték, templom látogatás, egyházi ünnepek 

történelmi háttérbe ágyazott ismertetése, szentmise, áldozás az intézményben, külső 

személy által tartott bibliaóra, önkéntes csoportok műsorai a Lakók számára stb.  

 
 
Örömünkre szolgált, hogy azon túl, hogy a találkozót a belvárosi plébánia 

templomkertében tarthattuk meg, Dr. Harmai Gábor plébános Úr is aktív részese 

volt a beszélgetésnek, és hangsúlyozta nyitottságát a szociális intézményekben élők 

lelki gondozása irányában felekezettől függetlenül.  

Pék Balázs, a Magyar Apostoli Egyház lelkésze is megosztotta személyes élményeit, 

miszerint minden egyes alkalommal feltöltekezve távozik a fogyatékosok otthona 

intézményből és nagyon örül, hogy mindig tárt karokkal várják, elengedni alig 

akarják.  

 
A vendégek a találkozó után a KEM ISZI székhely intézményében egy közös ebéd 

keretében tovább folytathatták a tapasztalatcserét – minden témakörben. 

 

Szőke – Szabó Mónika- intézményvezető 


