
November 15-én ünnepeltük a Ma-
gyar Pünkösdi Egyház Országos 
Cigánymisszió Segítő Szolgálatának 

10 éves fennállását.
Segítő Szolgálatunk 2009. január 1-én 

kezdte meg működését, ma már több 
mint 900 munkatárssal dolgozunk, 16 te-
lephelyen országszerte.

Szociális alapszolgáltatásainkkal (házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, pszi-
chiátriai betegek közösségi ellátása és fej-
lesztő foglalkoztatás) több, mint 10.000 
embert érünk utol napi szinten.

Kiss Szilvia intézményvezető helyettes 
nyitotta meg jubileumi ünnepségünket, 
ezután Durkó Albert misszióvezető úr kö-
szöntötte az egybegyűlteket, és felidézte 
a Segítő Szolgálat elindulását, a növeke-
dést, mely isteni segítség nélkül nem jöhe-
tett volna létre. Hálát adott a munkatársa-
kért, akik végig segítették a közös munkát, 
a szolgálatot. 

Megtisztelte jelenlétével ünnepélyes 
műsorunkat Pelle Hörnmark úr, az Európai 
Pünkösdi Közösség elnöke, aki köszöntő 
beszédében kiemelte az Országos Cigány-
misszió, mint szervezet erejét. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy milyen nagy jelentő-
sége van a közép-kelet-európai régióban 
is egy olyan szervezetnek, mely az isteni 
elhívásnak megfelelően, de hétköznapi, 
valódi segítséget nyújt a rászorulóknak.

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr 
köszöntőjét dr. Jelenka Gyöngyi főosztály-
vezető asszony tolmácsolta, kiemelve az 
Országos Cigánymisszió szerteágazó tár-
sadalmi szerepvállalását, kitűnő szakmai 
munkával jellemezve intézményrendsze-
rünket.

A Magyar Pünkösdi Egyház részéről Pin-
tér Imre alelnök úr méltatta segítő tevé-
kenységünket, a rászorulók felé való min-
dennapos szolgálatot, elhívást.

Ünnepi alkalmunk fényét emelte Békés 
város polgármesterének, Kálmán Tibor úr-
nak a köszöntője, melyben szervezetünket 
továbbra is bíztatta, hogy az eddigieknek 
megfelelően segítsük Békés város lakossá-
gát programjainkkal, melyek során biztos 
partnerei lehetünk a város vezetésének.

A köszöntő beszédek sorát a Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisz-
szió főigazgatója, Lipcsei János úr zárta, 
aki megfogalmazta, hogy céljaink között 
szerepel egy még inkább prosperáló szer-
vezet kialakítása, új szolgáltatások beve-
zetése.

A jubileumi ünnepség folytatásaként 
Fazekas Hajnalka intézményvezető asz-
szony tartotta meg előadását a Segítő 
Szolgálat 10 évéről, melynek során részle-
tesen bemutatásra kerültek szolgáltatási 
elemeink, szolgáltatási helyszíneink, és az 
elmúlt tíz év legfontosabb pályázati prog-

ramjai. Jövőbeli terveink szintén az elő-
adás témájául szolgáltak, többek között a 
bővülő alapszolgáltatások száma, illetve a 
szakellátások elindítása. 

Gáspár Györgyi szociális menedzser-
igazgató asszony előadása során Segítő 
Szolgálatunk helyét mutatta be a hazai 
idősellátásban, hangsúlyozva a nagy lét-
számú ellátotti létszámot, magas igény-
bevételi arányt. Ahogyan elhangzott, 
szolgáltatásaink során is kiemelt figyelmet 
fordítunk a roma lakosság felzárkóztatásá-
ra, a munkavállalói-ellátotti krízis helyze-
tek megoldására, a Missziós iroda együtt-
működésével.

Ifj. Antóni Ernőné szociális gondozó 
munkatársunk felidézte munkába állásá-
nak kezdetét a Szolgálatunknál, valamint 
beszámolt arról, hogy a sikeres munka-
végzéshez erős hivatástudatra van szük-
ség. Ellátottunk, Békési Endréné, Rebuska 
néni verssel köszöntötte 10 éves Segítő 
Szolgálatunkat.

A dicsőítő dalok elhangzása után Ber-
ki András vezető presbiter úr adott hálát 
Istennek az elmúlt tíz évért, és azért a 
„szociális lábnyomért”, amit magunk után 
hagytunk a magyar társadalom idősödő 
rétegeiben.

A misszióvezetői imát követően a megje-
lenteket agapéval tiszteltük meg, melyet a 
Békésen Érted Kft. dolgozói készítettek el.

10 éves az MPE OCM Segítő Szolgálat
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Berkiné Erdélyi Julianna  
egri telephelyvezető

Az együttérzés és segíteni akarás sze-
rintem belém lett teremtve természetes 
szinten, de többször szólt a szívemhez az a 
bibliai mondat, hogy: „Fiacskáim, ne szó-
val szeressünk, se nyelvvel; hanem csele-
kedettel és valósággal” (1János 3,18).

Ez Istentől kapott elhívás számomra, 
szeretem a cselekvő szeretetet megélni, 
egyrészt ettől is érzem, hogy kiteljese-
dett és boldog életet élek. Örülök, hogy a 
munkahelyemen is ezt élhetem meg, se-
gíthetek és másokat is bevonhatok ebbe 
a feladatba.

Ma óriási szükségben vannak az embe-
rek, nemcsak az idősödés előrehaladta 
miatt, az egészségi problémák vagy anyagi 
nehézségek miatt, hanem a kapcsolati sé-
rülések, önértékelési zavarok, elmagányo-
sodás, céltalanság, emberi érzéketlenség 
és gonoszság miatt is. A munkánk csepp 
a tengerben, de sok cseppből áll össze a 
tenger.

Pirk Antalné  
inárcsi telephelyvezető 

Szüleimnek köszönhetően boldog, ki-
egyensúlyozott gyermekkorom volt, sze-
retetben és megértésben nevelkedtem, 
törődtek velem, figyeltek rám, fontosnak 
tartották az iskolai előmenetelemet, el-
képzeléseimet támogatták. Mindig arra 
törekedtek, hogy tetteikkel példát mutas-
sanak nekem, és életüket úgy alakították, 
hogy a családban mindig a harmónia ural-
kodjon. Emellett mindig fontos volt szá-
mukra, hogy másokat is segítsenek, a kör-
nyezetükben élő emberek számíthattak 
rájuk. Ezek az évek döntően meghatároz-
ták a szociális munka iránti fogékonyságo-
mat, éppen az ő példamutatásuk indított 
el engem a pálya felé. Átérzem azoknak 
a családoknak a helyzetét, akik nem ré-
szesülnek ilyen családi harmóniában. Az 
eddigi életem során kapott sok-sok sze-
retetből, gondoskodásból szeretnék visz-
szaadni olyan embereknek akik elesettek, 
elhagyatottak, rászorultak.

Pap Zoltán  
berettyóújfalui  
telephelyvezető 

Mikor elfogadtam a hívást a szociális te-
rületre, akkor tudtam, hogy nem csupán 
irodai adminisztrációs munkát kell majd 
végezni, hanem emberekről kell majd 
gondoskodni, ahol nem csupán a szakmai 
rátermettség, de az empátia és a szeretet 
is fontos. 

Hiszem, hogy munkámon keresztül fo-
lyamatos segítséget, támogatást tudok 
nyújtani a rászorulóknak. Az állandó szel-
lemi és lelki megterhelés mellett folya-
matos sikerélményt nyújt számomra ez a 
munka, mely arra ösztönöz, hogy legjobb 
tudásom szerint, lelkiismeretesen foly-
tassam tovább elhívatásomat a szociális 
területen.

Megkérdeztük telephelyvezetőinket:
Milyen elhívás vezetett a szociális területre?

Év gondozója és dolgozója kitüntetés – 2019
Évről évre jó megállni, és visszatekinteni az MPE OCM Segítő Szolgálat munkatársai által végzett emberfeletti munkára, segítésre, 

támogatásra, amit a szociális alapszolgáltatás keretein belül végezni tudnak.

A szakmai vezetők által felállított szempontok alapján a választott gondozók összegyűlve, telephelyvezetőikkel közösen, egy ün-
nepi ebédet fogyaszthattak el az MPE OCM központi irodaházában. Közülük ítélték idén a szegedi telephely példás munkájú gondo-
zóját, Horváthné Darida Editet az „Év gondozója” díj ez évi nyertesének.

Immáron második éve „Év dolgozója” díjat is átvehet egy arra érdemes munkatársunk, aki most Papp Brigitta, a kunszentmiklósi 
telephely irodájának munkatársa lett.

Ők ketten méltón képviselik azokat a százakat, akik nap, mint nap áldozatos tevékenységükkel öregbítik Segítő Szolgálatunk jó 
hírét, az MPE OCM jó megítélését. Hálásan köszönjük nekik!

Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymisszió

Segítő Szolgálat


