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Kedves Olvasók! Kedves Kollégák! 

 

A 2022-es évre vonatkozóan az utolsó hírlevelünk központi témájaként az addiktológiára esett a 

választásunk. Ehhez kapcsolódóan konzorciumunk tagját, a Rév-Szenvedélybeteg-segítő 

Ambulanciát mutatjuk be, illetve intézményvezetője, Farnas István Géza, az országos 

addiktológiai munkacsoporton belül Fejér- és Komárom-Esztergom megye képviselője által és 

kolléganője, Salamon Sarolta, az MRE KIMM Drogterápiás Otthon mentora és a Területi 

Szakmatámogatási rendszeren belül az addiktológiai szakellátás képviselője által tervezett 2023. 

első félévi szakmai műhelyeket tettük közzé. Lehetőségük van meghallgatni Leitmann Andrásné, 

a RÉV Ambulancia terápiás munkatársának Podcastjét is a Veszteségfeldolgozással kapcsolatban, 

illetve a Székesfehérváron működő AA Gyűlésekről szóló cikket is megtekinthetik. 

A 2022-es év utolsó negyedévére vonatkozóan két nagy konferencia is megrendezésre került 

Komárom-Esztergom megyében, melyek tartalmát is szemügyre vehetik. A Hírlevelünk kapcsán a 

Szociális Munka Napi jutalmazottjainkról sem szerettünk volna megfeledkezni és természetesen a 

karácsonyi vonatkozásunk sem maradhatott el.  

 

 

Kellemes időtöltést a Hírlevél olvasásához és 

Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok Mindenkinek! 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 Szőke-Szabó Mónika 

      Intézményvezető 
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RÉV SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ AMBULANCIA 
 

„Mert éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen 

voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és 

meglátogattatok. Börtönben voltam és felkerestetek.” 

(Mt 25, 35-36) 

 

 
 

Forrás: https://revfehervar.hu/ 

 

A székesfehérvári Karitász intézményeként 1997-től kezdődően olyan szolgáltatásokat kínálunk, 

melyek a különböző szer-, és viselkedés függőségek kialakulásának megelőzését, a felépülést és a 

visszaesés esélyének csökkentését szolgálják. Tevékenységeink során törekszünk a 

szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérésére, a motiváció felkeltésére, az életmód, 

életvitel váltásának ösztönzésére, a változás elindítására és segítésére, a szerhasználatnak, 

valamint járulékos ártalmainak csökkentésére. 
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Intézményünkben terápiás lehetőségeket nyújtunk a különböző függőségekben élők, úgy a szer-, 

mint a viselkedésfüggők számára. Egyéni-, pár- és családkonzultációk, valamint tematikus 

csoportfoglalkozások, önsegítő csoport keretében az alkohol-, a kábítószer-, gyógyszerfüggők és a 

játékszenvedély-betegek, nikotin dependenciában szenvedők, szex-, pornó-, maszturbáció-

vásárlásfüggők és hozzátartozók részére a már kialakult, vagy a függőség kialakulásának 

fázisában, állapot szerinti, igényes szakmai szinten terápiás lehetőségeket biztosítunk. Továbbá 

fogadunk depresszió, hangulatzavar, szorongás, pánik vagy akut élethelyzeti krízisekben levőket, 

valamint párkapcsolati konfliktusban, gyászreakcióban levőket is.  

A RÉV-ben működő ellátási formák keretében (szenvedélybetegek nappali intézménye, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, pszichiátriai szakrendelés, 

alacsonyküszöbű ellátás, megelőző-felvilágosító szolgáltatás - elterelés) a kezelés során 

személyközpontú, rendszerszemléletű megközelítéssel, családterápiás és mentálhigiénés 

módszerekkel, a kognitív pszichológia és az egzisztenciaanalízis elemeinek felhasználásával 

dolgozunk (pszichoedukáció, önismeret elmélyítése, motivációs interjú, asszertív tréning, 

művészetterápia, rendszerszemlélet, szükség esetén család- illetve párterápia, kiégés megelőzés, 

életvezetési tanácsadás, adekvát- optimalizált farmakoterápia beállítása és kivitelezése). 

Forrás: http://www.kemiszi.hu/tszt?szerv=rev 

 

Intézményvezető: 

Farnas István Géza 

 

Elérhetőségek: 

+36 22/506-606, szfvar.rev@gmail.com 

+36 30/742 8137, istvanfarnas@gmail.com 

http://www.kemiszi.hu/tszt?szerv=rev
mailto:szfvar.rev@gmail.com
mailto:istvanfarnas@gmail.com
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HOGYAN KEZELJÜK A VESZTESÉGEINKET? 

 

Ha kimondjuk ezt a szót, veszteség, talán sokunknak elsőre az elmúlás jut eszébe. A társ, egy 

családtag, közeli vagy távoli rokon, egy ismerős halála. Ám, ha kicsit tovább gondolkodunk, akkor 

bizony be kell látni, hogy veszteségeink száma ennél jóval több lehet: munkahely- vagy 

lakóhelyváltozás, egy rossz szokás elhagyása, válás, egy-egy életszakasz lezárása. A szakember 

szerint egy felnőtt ember akár 40 fajta veszteséggel is találkozhat élete során. Az ÖKK Podcast 

adásában a veszteségfeldolgozás lesz a fő téma. Leitmann Andrásné Ili, a RÉV Ambulancia 

terápiás munkatársa többek között beszél arról, mi minden lehet veszteség, hogyan lehet 

megbirkózni az érzésekkel, mikor érdemes szakember segítségét kérni. Hogy a 

veszteségfeldolgozó csoportokban a megértés mellett támogatást kapnak a résztvevők, és 

megtapasztalják a közösség segítő erejét. 

 

Forrás: https://revfehervar.hu/rolunk/ 

Podcast meghallgatható:  

https://anchor.fm/fehervar/episodes/Hogyan-kezeljk-vesztesgeinket-e1qrkbs/a-

a8sgv25 

 

https://anchor.fm/fehervar/episodes/Hogyan-kezeljk-vesztesgeinket-e1qrkbs/a-a8sgv25
https://anchor.fm/fehervar/episodes/Hogyan-kezeljk-vesztesgeinket-e1qrkbs/a-a8sgv25
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AA GYŰLÉSEK SZÉKESFEHÉRVÁRON 

 

Az Anonim Alkoholisták olyan emberek közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, 

erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és segíthessenek 

másoknak felépülni az alkoholizmusból. 

A tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya. Az A. A.-tagság nem jár illetékkel vagy 

díjjal, mi önellátók vagyunk saját hozzájárulásainkból. 

Az A.A. nem szövetkezik semmi féle szektával, felekezettel, szervezettel vagy intézménnyel, nem 

politizál; nem kíván semmi féle vitába bocsátkozni, nem támogat és nem ellenez semmilyen ügyet. 

Elsődleges célunk józannak maradni és segíteni más alkoholisták józanodását. 

• Olyan férfiak és nők közössége vagyunk, akik elvesztettük az ivás kontrollálásának képes-

ségét, és az italozás következtében mindenféle bajba keveredtünk. Megpróbálunk normáli-

san élni alkohol nélkül- és legtöbbünknek ez sikerül is. Úgy találjuk, hogy ennek érdekében 

segítségre és támogatásra van szükségünk, amelyet más alkoholistáktól kapunk meg az 

A.A.-ban. 

• „Közös problémánk” az alkoholizmus. Végre felismertük, hogy az alkohollal semmi féle 

formájában nem bírunk. A legfontosabb azonban az, hogy nem próbálunk egyedül szem-

benézni gondjainkkal. Tapasztalataink, erősségeink és reményeink megosztása a kulcs, ami 

lehetővé teszi, hogy nemcsak alkohol, de legtöbb esetben annak vágya nélkül is élhetünk.  

KIK VAGYUNK? 

Olyan emberek közössége vagyunk, akik elvesztettük az ivás kontrollálásának képességét, és az 

italozás következtében mindenféle bajba keveredtünk. Megpróbálunk normálisan élni  
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alkohol nélkül- és legtöbbünknek ez sikerül is. Úgy találjuk, hogy ennek érdekében segítségre és 

támogatásra van szükségünk, amelyet más alkoholistáktól kapunk meg az A.A.-ban. 

„Közös problémánk” az alkoholizmus. Végre felismertük, hogy az alkohollal semmi féle 

formájában nem bírunk. A legfontosabb azonban az, hogy nem próbálunk egyedül szembenézni 

gondjainkkal. Tapasztalataink, erősségeink és reményeink megosztása a kulcs, ami lehetővé teszi, 

hogy nemcsak alkohol, de legtöbb esetben annak vágya nélkül is élhetünk. 

GYŰLÉSEK IDŐPONTJA 

Rév Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia, Gyümölcs utca 14. 

Kedd: 18:30  
Kapcsolat: +36 20/530 3311 

 

Egészségdokk Drogambulancia, Mártírok u. 2. I. em. 

Szerda: 17:00,  
Péntek: 18:00  
Kapcsolat: +36 30/624 2612 

 

www.anonimalkoholistak.hu 

http://www.anonimalkoholistak.hu/
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Területi szakmatámogatás Fejér és Komárom – Esztergom Megye 

gesztor e-mail cím: tszr@kemiszi.hu, Mobil: 06 70 682 52 55 

Addiktológia szakterület konzorciumi partner e-mail cím:  

istvanfarnas@gmail.com, Mobil: 06307428137 

 

MEGHÍVÓ 

 

Az esemény időpontja: 2023. február 1. 

Az esemény helyszíne: Hiemer Rendezvényközpont 

 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4. 

 

Az esemény címe: Területi módszertan szakmai műhely 5. alkalom 

 

Program: 

  9:30 - 10:00 Regisztráció 

10:00 - 10:15 Megnyitó, köszöntések: Farnas István Géza, Rév Ambulancia, intézményvezető 

10:15 - 11:00 Majzik Balázs, NNK Drogmegelőzési Osztály, osztályvezető 

                         Előadás címe: Az elterelés megújításának szakmai koncepciója 

11:00 - 11:20 Majzik Balázs: Fórum: Eltereléssel kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolása 

11:20 - 12:00 Dr. Sörédi Pál, pszichiáter addiktológus 

             Előadás címe: A felnőttkori ADHD kivizsgálása és kezelési lehetőségei 

12:00 - 12:25 Szünet: szendvicsebéd, kávé 

12:25 - 13:25 Dr. Csiky Miklós, gyermekpszichiáter 

             Előadás címe: Az ADHD hatása a családra, párkapcsolatra, az életminőségre 

13:25 - 13:50 Fórumbeszélgetés: Dr. Csiky Miklós, Dr. Sörédi Pál vezetésével 

13:50 - 14:00 Zárás 

 

Jelentkezés: a részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött 

Jelentkezni lehet az alábbi email címen: farnas.istvan@revfehervar.hu 2023. január 25-ig. 

További információkért az alábbi telefonszámon érdeklődhet: 06-30/7428137 

 

Székesfehérvár, 2022. december 14.         Farnas István Géza 

                  Területi szakmatámogatás kapcsolattartó 

mailto:tszr@kemiszi.hu
mailto:istvanfarnas@gmail.com
mailto:farnas.istvan@revfehervar.hu2
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KOCKÁZATOS SZERHASZNÁLAT ESETÉN ALKALMAZHATÓ RÖVID 

INTERVENCIÓS TECHNIKÁK A HÁZIORVOSI, VÉDŐNŐI SZOLGÁLATBAN 

Időpont: 2023. február 23. 
Helyszín: MRE KIMM Drogterápiás Otthon, 2465 Ráckeresztúr, u. 45. 
Tervezett program: 
10.00 Ismerkedés, bemutatkozás 
11.00 Rövid intervenciós technikák bemutatása (motivációs interjú, FRAMES) 
12.00 Fórum (kérdések és válaszok) 
12.30 Ebéd 
13.00 A drogterápiás otthon működésének és lehetőségeinek ismertetése 
13.45 Lezárás 
 

A rövid intervenciót könnyű kivitelezni, alacsony intenzitású és kevés költséggel jár, ezért erősen 

ajánlott az alkalmazása a korai kezelésbevétel során. Az ideális terep erre a háziorvosi rendelő, 

ahol már akár egyetlen rövid intervenciós beavatkozás is változáshoz vezet, ugyanis a betegek a 

háziorvosuktól azt várják, hogy tanácsokat kapjanak az egészségükre és az életmódjukra 

vonatkozóan. Továbbá az alkoholproblémával küzdő betegek előbb mennek el a háziorvosukhoz, 

mint más szakorvoshoz. Arra irányul, hogy a kliens csökkentse vagy teljesen felhagyjon az 

alkohol, vagy droghasználatával így megelőzve és elkerülve a lehetséges ártalmakat. Nagyon sok 

személy nem ismeri fel a kialakuló problémás szerhasználatot. A beavatkozás leginkább a kliens 

változ(tat)ásra való készségétől függ. A legfontosabb feladat a kliensben éberséget teremteni a 

lehetséges negatív következményekre vonatkozóan, valamint megmutatni, hogy melyek azok a 

cselekvéses válaszok, amelyekkel önmaga állhatja útját a káros következmények kialakulásának. 

A hatékony rövid intervenció nem hosszabb, mint 5-15 perc, 1-4 ülés alkalmával. A kliens jelenlegi 

szerhasználata kerül röviden felmérésre (milyen jellegű a szerhasználata: rekreációs, kockázatos, 

függő?), majd erről visszajelzést adunk (a jelenlegi szerhasználata milyen viszonyban áll az 

ajánlott mennyiségekkel), ezután egyszerűen megfogalmazott tanáccsal látjuk el a szerhasználat 

felelősségteljes körülményeiről.  
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KOCKÁZATOS SZERHASZNÁLAT ESETÉN ALKALMAZHATÓ 

INTERVENCIÓS TECHNIKÁK A CSALÁDSEGÍTŐI SZOLGÁLATBAN 

 

Időpont: 2023. március 30. 
Helyszín: MRE KIMM Drogterápiás Otthon, 2465 Ráckeresztúr, u. 45. 
Tervezett program: 
10.00 Ismerkedés, bemutatkozás 
11.00 Intervenciós technikák bemutatása (motivációs interjú, FRAMES) 
12.00 Fórum (kérdések és válaszok) 
12.30 Ebéd 
13.00 A drogterápiás otthon működésének és lehetőségeinek ismertetése 
13.45 Lezárás 
 

Nagyon sok személy nem ismeri fel a kialakult problémás szerhasználatot. A motivációs interjú 

módszere a felismerés, elfogadás, döntés, változtatás irányában segítheti őket. Olyan 

kommunikáció a szerhasználóval, amely legkevésbé vált ki elutasítást mert más, mint amivel a 

környezetében álló laikusok próbálkoznak. A beavatkozás persze itt is leginkább a kliens 

változ(tat)ásra való készségétől függ. A legfontosabb feladat a kliensben éberséget teremteni a 

lehetséges negatív következményekre vonatkozóan, valamint megmutatni, hogy melyek azok a 

cselekvéses válaszok, amelyekkel önmaga állhatja útját a káros következmények kialakulásának. 

Egy másik hatékony rövid intervenció a FRAMES nem hosszabb, mint 5-15 perc, 1-4 ülés 

alkalmával. A kliens jelenlegi szerhasználata kerül röviden felmérésre (milyen jellegű a 

szerhasználata: rekreációs, kockázatos, függő?), majd erről visszajelzést adunk (a jelenlegi 

szerhasználata milyen viszonyban áll az ajánlott mennyiségekkel), ezután egyszerűen 

megfogalmazott tanáccsal látjuk el a szerhasználat felelősségteljes körülményeiről.  
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KOCKÁZATOS SZERHASZNÁLAT ESETÉN ALKALMAZHATÓ 

INTERVENCIÓS TECHNIKÁK AZ EGYHÁZI, LELKÉSZI SZOLGÁLATBAN 

 

Időpont: 2023. június 1. 
Helyszín: MRE KIMM Drogterápiás Otthon, 2465 Ráckeresztúr, u. 45. 
Tervezett program: 
10.00 Ismerkedés, bemutatkozás 
11.00 Intervenciós technikák bemutatása (motivációs interjú, FRAMES) 
12.00 Fórum (kérdések és válaszok) 
12.30 Ebéd 
13.00 A drogterápiás otthon működésének és lehetőségeinek ismertetése 
13.45 Lezárás 
 

Nagyon sok személy nem ismeri fel a kialakult problémás szerhasználatát, amely a család jelzései 

vagy közvetlenül a szerhasználó révén a lelkészi pasztoráció körébe kerül. A motivációs interjú 

módszere a felismerés, elfogadás, döntés, változtatás irányában segítheti őket. Olyan 

kommunikáció a szerhasználóval, amely legkevésbé vált ki elutasítást mert más, mint amivel a 

környezetében álló laikusok próbálkoznak. A beavatkozás persze itt is leginkább a kliens 

változ(tat)ásra való készségétől függ. A legfontosabb feladat a kliensben éberséget teremteni a 

lehetséges negatív következményekre vonatkozóan, valamint megmutatni, hogy melyek azok a 

cselekvéses válaszok, amelyekkel önmaga állhatja útját a káros következmények kialakulásának. 

Egy másik hatékony rövid intervenció a FRAMES nem hosszabb, mint 5-15 perc, 1-4 ülés 

alkalmával. A kliens jelenlegi szerhasználata kerül röviden felmérésre (milyen jellegű a 

szerhasználata: rekreációs, kockázatos, függő?), majd erről visszajelzést adunk (a jelenlegi 

szerhasználata milyen viszonyban áll az ajánlott mennyiségekkel), ezután egyszerűen 

megfogalmazott tanáccsal látjuk el a szerhasználat felelősségteljes körülményeiről. 
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BŐVÜL A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA ÁLTAL NYÚJTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE FEJÉR MEGYÉBEN 

    

 

2022. 05. 03-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti 

szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett „A családok átmeneti otthonai részére külső 

férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás 2022” címmel. A pályázati programban 

megfogalmazott cél volt, hogy támogatást nyújtson a családok átmeneti otthonai és fenntartói 

részére annak érdekében, hogy külső férőhelyet tudjanak kialakítani, vásárolni, felújítani, ezzel 

segítve a szolgáltatás hatékony működtetését, a családok integrálását, a családok kilépését az 

ellátásból, valamint, hogy hozzájáruljon az emberkereskedelem áldozatai számára a 

szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez. 

Fejér megyéből 2 intézmény – a székesfehérvári és a dunaújvárosi családok átmeneti otthona – 

nyújtott be érvényes pályázatot a felhívásra. Az elbírálás során mindkét pályázat pozitív értékelést 

kapott, a benyújtott szakmai anyagokat támogatandónak ítélték. Ennek értelmében 

Székesfehérváron a 20 férőhelyes családok átmeneti otthona kapacitásának bővítése 5 külső 

férőhely létrehozásával 1 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása és berendezése révén 

valósul meg, Dunaújvárosban pedig a 40 férőhelyes otthon 10 külső férőhely létrehozását 2 db 

önkormányzati tulajdonú lakás felújításával és berendezésével teszi lehetővé. 
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Külső férőhelyek kialakítására, működtetésére 2018. január 1-je óta van jogszabályi lehetőség, 

mely hosszabb távú, többlépcsős lakhatási szolgáltatást biztosít. Külső férőhelyek segítségével 

nagyobb eséllyel lehet a családokat kivezetni az ellátórendszerből, ill. csökkenteni az intézményi 

igénybevétel szükségességét. 

A sikeres pályázatokkal hiánypótló szolgáltatást tudnak intézményeink biztosítani, mely a 

jövőben hozzájárulhat több család önálló életvitelének kialakításához. 
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FEJLŐDÉS TUDÁSBAN, LÉLEKBEN 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény Szent György 

Központ Alapítványa által, 2022.10.13.-án megrendezésre került a Fejlődés tudásban, lélekben 

konferencia. 

Az Apró Csodák Alapítvány által első alkalommal megrendezésre került konferencia célja, az volt, 

hogy olyan hasznos ismeretekkel gyarapodjanak a szociális területen dolgozó kollégák, amely 

segít megismerni a súlyos, halmozottan sérült emberek társadalmi jelenlétét, illetve, olyan 

gyakorlati tanácsokkal szolgáljon, ami a mindennapi ellátás során beépíthető a hatékony fejlesztés 

érdekében. A konferencia céljaként jelölte meg továbbá az Alapítvány, a területen dolgozó 

szakemberek lelkifejlődésének, lelkiegészségének segítését különböző technikák elsajátítása által. 

A Fejlődés tudásban, lélekben című konferenciát Süttő Erika a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Komárom- Esztergom Megyei Kirendeltség Igazgatója és Szabó Attila a Komárom- 

Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény Intézményvezetője nyitotta meg. 

A megnyitó beszédek után vendégeink megismerkedhettek a KEM MERI Szent György Központ 

szakmai munkájával és az Apró Csodák Alapítvány eddigi tevékenységével. A nap végi 

visszajelzésekből, biztosak lehetünk, hogy előadóink -Dr Márkus Eszter dékánhelyettes, egyetemi 

docens, Pál Feri atya római katolikus pap, mentálhigiénikus, Tóth Orsolya szomatopedagógus, 

Bacsó Ágnes élettréner, coach-hozzájárultak, hogy tudásban és lélekben építkezhettünk. 
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAP DÍJAZOTTAI A KOMÁROM-ESZTERGOM 

MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KERETEIN BELÜL 

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, 

de mindig meg kell tenni, amit lehet.” 

(Bethlen Gábor) 

(Forrás: szgyf.gov.hu) 

 

A Szociális Munka Napja alkalmából köszöntöttük Kollégáinkat! Molnárné Végvári Ágota, a KEM 

ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthonának fejlesztőpedagógusa főigazgatói elismerésben részesült, 

Kovács Alexandra, a KEM ISZI Fogyatékosok Otthonának vezető ápolója és Gálikné Vig Edit, a 

KEM ISZI Pszichiátriai Betegek Otthonának gondozója intézményvezetői elismerésben részesültek 

a több éves magas színvonalú szakmai munkájukért és a Lakóink érdekében nyújtott empatikus, 

segítőkész magatartásukért! 

 

Szőke-Szabó Mónika 

KEM ISZI intézményvezetője 
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ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ A HELISCHER JÓZSEF KÖNYVTÁRBAN 

 

 

 

A KEM ISZI Glatz Gyula Idősek Klubja énekkara immár hagyományosan fellép a húsvéti és 

adventi kórustalálkozókon, melyet a Féja Géza Közösségi Házzal közösen szervezünk. Ebben az 

évben a Helischer József könyvtár adott helyet az eseménynek, mivel a Közösségi ház, az energia 

vészhelyzet miatt ügyeleti rendben működik, így a próbafolyamat is Esztergomban, a Kapcsolatok 

Házában zajlott heti egy alkalommal. Karácsonyi dalok mellett, dicsőítések is elhangzottak az 
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énekkar és a Szép zenekar előadásában. A zenekar egy része is az idősek klubja tagjaiból áll. Az 

énekkar kisszámú, ámde lelkes nyugdíjasokból tevődik össze, s próbáink mindig kellemes, vidám 

közösségi események. 

Az adventi kórustalálkozón a fellépők között volt Jenei Szilveszter dalszerző, Ullrichné Nagy 

Judit, énekkarunk karvezetője és a szombathelyi Capito zenekar is, akik fergeteges koncertet 

adtak. A zenei eseményt vendéglátás követte. Tagjaink nagyon szívesen és lelkesen szerepelnek 

közösségi eseményeken, s bármilyen nehézkes a gyakorlás szakasza, a fellépések mindig jól 

sikerülnek.  

 

 

Mesterné Dankó Anna 

Glatz Gyula Idősek Klubja  
Nappali ellátás vezetője 
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AKTUALITÁSOK, VÁLTOZÁSOK, MEGOLDÁSOK A SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERÉBEN 

 

A Fejér és Komárom-Esztergom megye gesztorszervezete, azaz a Komárom-Esztergom Megyei 

Integrált Szociális Intézmény által 2022. november 30-án, Esztergomban, a Szent Adalbert 

Központ Fogadótermében került megrendezésre Aktualitások, Változások, Megoldások a Szociális 

Szolgáltatások Rendszerében című Szakmai konferencia, amely Szőke-Szabó Mónika, a KEM ISZI 

intézményvezetőjének a köszöntőjével került megnyitásra. 

 

 

 

A résztvevők a Fejér és Komárom-Esztergom megye szociális intézményeinek a vezetői, illetve 

munkatársai, köztük a konzorciumunk tagjainak kapcsolattartói és munkacsoport tagjai voltak. 
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A konferencia a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója, Dr. Simon Attila István 

köszöntőjével folytatódott. A Főigazgató Úr a Régió TV Esztergomnak is nyilatkozott, melyet a 

következő linken tekinthetnek meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=bh06Q6pKKmk 

 

Felkérésünkre Dr. Andráczi – Tóth Veronika, a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti 

Főosztályának Főosztályvezetője „A Szociális- és Gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő 

aktualitásokról” tartott előadást. Többek között: A 2020-2023-as évre vonatkozóan az 

emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló nemzeti stratégia és intézkedési tervekről; az autista 

személyek többlettámogatásáról, a jelenlegi pályázatokról, illetve a szakápolás átalakításáról. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bh06Q6pKKmk
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„A Területi Szakmatámogatási Rendszer működésének bemutatása” című előadást Gáborné Aczél 

Ágnes, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Módszertani Igazgatóság – Szociális és 

Gyermekjóléti Iroda irodavezetője tartotta. A TSZR ismertetése mellett kitért a jövőbeni 

feladatokra, illetve azzal a kéréssel fordult a konferencia résztvevőihez, hogy „segítsék az online 

adatfelvételeink sikerét válaszaikkal; visszajelzéseikkel, javaslataikkal a TSZR működését és 

akihez még nem jutott el a Szakmatámogatási hálózat, kezdeményezze a kapcsolatfelvételt”. 

     

A konferencia további előadói szekcióüléseket is vállaltak a délután folyamán. Kardos Tibor 

Ádám, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási 

Központjának szakmai vezetője, mind az előadás, mind a szekcióülés témájaként „A téli 

krízisidőszak kihívásai a hajléktalanellátást érintő változások, új szabályozók” című témát 

választotta. Taglalta az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 104/B. § - a regionális 

diszpécserszolgálatokat érintő módosítást; a diszpécserszolgálatok eddigi, illetve új feladatait; 

kitért a krízisautó szolgáltatás igénybevételeinek adataira megyei bontásban; a kihívásokra mind 

az öregedés, mind a munkaképesség terén; végül a férőhelyek- és az egészségügyi ellátás 

problémáira. 

Konzorciumunk két tagjának az intézményvezetője is elfogadta felkérésünket. Tisztl Henrik, az 

Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, aki a „Szakmatámogatási  
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szakmaterületen az Alba Bástya Központ szemszögéből” című témával készült, emellett a „GYVR 

rendszer használata” című szekcióülés szekciómenedzselését is vállalta. A szekcióülés közben 

egyértelművé vált számára, hogy a GYVR rendszerrel kapcsolatos kételyek a munkatársak 

körében még mindig nem tisztázódtak és a 2023-as évben ismét vissza kell térni ennek a 

témakörnek a kibontására, magyarázatára. 

     

Végül, de nem utolsó sorban a másik konzorciumi tagunk, a Magyarországi Református Egyház 

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának intézményvezetője, Erdős Eszter 

érdekes témával készült számunkra: „A kollégák szakmai személyiségének és hivatástudatának a 

gondozása”, melynek lényege: „A munkahelyi csapattal való személyzeti munka, törődés.” 

Vezetőként fontosnak tartja a munkatársi megbeszéléseket, a szupervíziót – hivatásgondozást, 

közös továbbképzéseket, a csapatépítéseket – családos - rekreációs programokat, munkahelyi 

családos piknikeket. Szekció címnek a következőt választotta: „A Csapatmunka, az egymás iránti 

barátság megélése, privát életterük támogatása”. Az ülésen résztvevők által összegyűjtött 

instrukciókat érdemes átolvasni mind az intézmény-, illetve telephelyvezetőknek, mind a 

munkatársaknak: 

Erdős Eszter - 

Csapatmunka szekció - Inspirációs lista.docx 
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A Szakmai konferencia előadóit igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy mind az intézmény-, illetve 

telephelyvezetők, mind a munkatársak számára hasznos legyen, a szociális szféra ellátási 

területeit széleskörűen lefedje. Véleményem szerint a résztvevők értékes információkkal, újonnan 

szerzett tapasztalatokkal gazdagodva zárhattuk a napjukat. 

Erdős Eszter, a konferencián is kiemelt egyik jelmondatával szeretnék elköszönni Önöktől és 

Áldott, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánni! 

„Azt tudjuk akarni, amiben hiszünk, és abban tudunk hinni, amit akarunk! 

 

A hírlevélhez jó olvasást kívánok! 

Balogh Lotti 

Fejér- és Komárom-Esztergom megyei 
gesztorszervezet főállású munkatársa 


