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Pál Sándor
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IMáDKOZHATSZ! IMáDKOZZ! HATSZ!

IMáDKOZZUNK 
a tehetséges,  
de szegény diákokért!

IMáDKOZZUNK 
a magányosan élő idősekért!

IMáDKOZZUNK 
a szeretetszolgálat munkatársaiért 
és a szervezet programjaiért!

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre, hogy első kézből, frissen tájékozód-
hasson aktuális híreinkről, felhívásainkról, önkéntes vagy álláslehetőségekről. 
Írjon levelet „hírlevél” tárggyal a kommunikacio@jobbadni.hu címre!

Hírlevél

Tisztelt Olvasó! Kedves Támogatónk!

10 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat! 
Hálásak vagyunk az Úr Istennek, hogy ránk bízta ezt a feladatot és védő, oltalmazó 
kezével segítette tevékenységünket. Köszönjük egyházunknak, hogy megalapítot-
ta saját segélyszervezetét és hálásak vagyunk azért is, hogy az egyházközségek 
rendszeresen segítik szolgálatunkat és örülünk valamennyi támogatónk segítsé-
gének, hiszen mindaz, amit az elmúlt években adományként átadhattunk, prog-
ramként megvalósíthattunk, közös összefogásunk eredménye. 
A Magyar Református Szeretetszolgálat az élet minden területével foglalkozik, 
hiszen bármikor kerülhetnek az emberek, közösségek, intézmények, gyülekeze-
tek olyan helyzetbe, hogy valamilyen módon az MRSZ segíthet nekik. 

 – Ott voltunk gyermek születésekor, amikor az újszülöttnek nem volt ruhája, 
kiskádja… és az MRSZ vitte ezeket és a háztartási eszközöket, hogy a babát 
hazaengedjék otthonába.

 – De ott voltunk akkor is, amikor egy kisgyermek megbetegedett és orvosai 
szerint már csak hetei voltak hátra. A Kárpátalján élő Deniszt szinte heten-
te meglátogatom, már több mint egy éve.

 – A felcseperedő ifjak mellett is ott vagyunk, pl. a Biztos Kezdet Gyermek-
házunkkal, a diákokat támogató tanévkezdési adománnyal, a tehetségek 
felkarolását célzó Nyilas Misi Ösztöndíjjal, de szervezünk gyerektábort és 
rendszeres gyermekfoglalkoztató alkalmakat is.

 – A családok mellett állunk bútor-, élelmiszer- és ruhaadománnyal, támo-
gatjuk a lakhatási nehézségekkel küzdőket – őket mentorokkal, életvezeté-
si tanácsokkal segítjük.

 – Fontos számunkra az érzékenyítés, szemléletformálás és példamutatás is, 
ezért rajzpályázatot írtunk ki alsó tagozatos gyermekeknek, minden évben 
meghirdetjük a Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokat 
és a gyülekezetek akadálymentesítését is segítjük.

 – Nagyon fontos számunkra az összefogás és a Kárpát-medencei küldetés-
tudat. Ezért vállaltuk fel pl. a kárpátaljai viharkár utáni kárenyhítést, de a 
térségben folyamatosan jelen vagyunk az ingyenkonyhák és iskolák támo-
gatásával, családok rendszeres segítésével.

Ezek csak példák melyeket hosszan tudnék még sorolni.
Köszönjük az adományokat, támogatásokat, melyekből megvalósulhattak segít-
ségnyújtásaink! Hiszem, hogy munkánk nem hiábavaló és mindig hálásan látom, 
amikor egy-egy támogatás után idővel sikerül talpra állnia a korábban bajba jutott 
családnak. Köszönjük, hogy együtt lehetünk Isten eszközei ebben a szolgálatban!
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Az idén 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat 
kiemelt figyelmet fordít a nehéz körülmények között 
élő családokra, idősekre, ezért elindította támogatási 

programját, mely során településenként a 10 legrászo-
rulóbb családot ajándékozza meg. Eddig 14 településen 
jártunk. A helyi családsegítők és a református gyüle-
kezetek segítenek a támogatásra leginkább rászorulók 
megtalálásában. Az adomány főként nagycsaládosok-
hoz, idős nyugdíjasokhoz és olyan családokhoz jut el, 
ahol beteg gyermeket nevelnek vagy a nagyszülő ne-
veli a gyermeket. Egy-egy csomag 5000 forint értékű 
és alapvető élelmiszereket tartalmaz pl. lisztet, cukrot, 
rizst, tésztát, teát, konzervet, édességet és tisztálko-
dási szereket. Az élelmiszerek mellett ruhákat és já-
tékokat is adományoztunk valamennyi településen.  
A támogatásból jutott már többek között Üllőre, Velen-
cére, Gárdonyba, Nagykátára, Dömsödre, Ceglédre, 
Verőcére és Tahitótfaluba is. A program folytatódik, 
hogy minél több rászorulónak segíthessünk. 

Támogatás a települések 10 legrászorulóbb családjának

Tanévzáró 
gyermekfoglalkoztató 

Ózdon

záróalkalmat, amelyen a helyi gyülekezet lelkipászto-
ra, Lezákné Bárdos Enikő köszöntette a résztvevőket, 
majd a Szeretetszolgálat munkatársai Mózes történe-
tét dolgozták fel a gyerekekkel. Az interaktív foglalko-
zás során felolvasás, filmnézés és sok játék várta a hit-
tanosokat. A 30 gyermek a foglalkozás végén szebbnél 
szebb műveket készített gyöngyből a kézműveskedés 
során. A gyerekek örültek, hogy kitört a nyári szünet, 
de ahogy mondták: a hittanóra hiányozni fog nekik.

A 2015/16-os tanév utolsó gyerekfoglalkoztató alkalmán a csapat egy kis kirándulással zárta a programsorozatot. 
Május 7-én a Meseköz 20 fős csapata a Mesemúzeumot látogatta meg. A sok program, a kincskeresés és egyéb ka-
landok után még volt idő egy kis fagyizásra is. Az ebédet ismét a Gellért Szálló kedves pincérei szolgálták fel, akiknek 
egész éves támogatásáért nagyon hálásak vagyunk.

MEsEKöz zárÓ alKaloM BudapEsTEn

Az Ózdi Református Egyházközség a Szeretetszolgá-
lat munkatársaival közösen havi rendszerességgel 
gyermekklubot tart azoknak a gyerekeknek, akik az 
iskolában hittant tanulnak. Június 11-én tartottuk a 
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add még tovább

Három helyszínen valósítottuk meg az Add még tovább 
programot: Budapesten, Debrecenben és Ózdon, tehát 
három pályázatunk is nyert az Új Európa Alapítvány 
KÖSZ! Programjában. Mindegyik településen 5 diák 
számára 20 órás közösségi szolgálatot szerveztünk 
március 1. – július 31. között. Az első találkozón az 
adományozásról beszélgettünk a fiatalokkal, illetve be-
mutattuk nekik a szeretetszolgálat munkáját. A diákok 
az élelmiszercsomagok összeállításában segítettek, 
majd részt vettek az adományok átadásában is. Buda-
pesten különleges elemmel bővül az adományátadás, 
hiszen ehhez a feladathoz a MOL BUBIT használták a 
fiatalok. A program végén egy olyan alkalommal zárjuk 
az együttműködést, mely során a diákoknak alkalmuk 
lesz a tapasztalatok megosztására, az élmények meg-
beszélésére.
Két 10. évfolyamos fiatal visszajelzéséből idézünk az 
alábbiakban, megmutatva azt, ők hogyan is látták a kö-
zös szolgálatot.
„Egy megbeszéléssel kezdtünk, ahol minden tanuló ka-
pott egy családot, akinek megfelelő csomagot kellett 
összeállítani. Miután elkészültünk, a következő alka-
lommal kihordtuk az adományokat. Kétféle tapaszta-
latot vettünk észre. Volt olyan család, aki nem akart 
minket megismerni, illetve beengedni az életükbe. Szá-
munkra ez nagyon nagy csalódás volt, mivel nem az volt 
a célunk, hogy csak átadjuk a csomagot, hanem hogy 
kapcsolatot teremtsünk a családdal. Viszont volt olyan 
család, aki beengedett és betekintést engedett a min-
dennapi életébe, aminek nagyon örültünk. Voltak pilla-
natok mikor úgy éreztük, hogy nekünk ilyen szakmában 
kell elhelyezkednünk, dolgoznunk, mivel felejthetetlen 
érzés volt az, mikor átadtuk az adományt és láthattuk 
a család összes tagjának az örömtől ragyogó arcát. 
Azóta, ha találkozunk a család valamelyik tagjával, ak-
kor nagy mosollyal és hálával köszönnek. Rettentően 
jó érzés. Most pedig azon gondolkodunk, hogy kinek is 
köszönhetnénk meg ezt a gyönyörű élményt, amit eb-
ben a pár hétben átéltünk. Ameddig nem kezdtünk el a 
Szeretetszolgálaton keresztül adományozni, addig nem 
tudtuk azt, hogy mennyi család van, aki rászorul a se-
gítségre.
Az örömteli pillanatok által rájöttünk, hogy milyen jó 
adni. Ezentúl ha tudunk, segítünk az embereken. És 
biztosak vagyunk abban, hogy maradunk a Szeretet-
szolgálatnál és tovább folytatjuk munkánkat. Adakozz 
te is, és megtudod, hogy milyen pozitív élményeket élsz 
meg majd!”
A projekt a KÖSZ! Program támogatásával valósult 
meg. Támogatónk a MOL, Új Európa Alapítvány.

450 tonna almaadomány

Júniusban több mint 450 tonna almát osztott szét or-
szágszerte a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az 
adomány rászoruló családokhoz, gyülekezetekhez és 
intézményekhez jutott el, összesen csaknem 100 000 
emberhez. Az Európai Unió Oroszország iránti em-
bargója miatt el nem adott almamennyiség egy részét 
karitatív célokra ajánlották fel, ebből jutott a Magyar 
Református Szeretetszolgálat segítő tevékenységének 
támogatására 450 tonna gyümölcs. Az összesen 59 
millió forint értékű adományt rászoruló családokhoz, 
magányosan élő idősekhez, intézményekhez és egy-
házközségekhez juttatta el a szervezet.
Júliusban újabb 150 tonna alma érkezett a Szeretet-
szolgálathoz, hálásak vagyunk azért, hogy ezzel az ado-
mánnyal újabb családokat segíthetünk.

Jószolgálat-díjat alapítottak
A szekszárdi Twickel Birtok és a Twickel-Zichy Mária 
Terézia Alapítvány megalapította a Jószolgálat-díjat. 
Az alapítvány célja a különböző területeken szociális 
munkát végzők áldozatos és példaértékű munkájának 
bemutatása, valamint a különböző szociális életpályák 
népszerűsítése és azok társadalmi elismertségének 
növelése. A felterjesztett díjazottak kiválasztásában 
az Alapítvány segélyszervezetek segítségét kérte, így 
a Magyar Református Szeretetszolgálat is részt vesz a 
díjazottak kiválasztásában. További információk a díjról 
és jelölés: www.joszolgalatdij.hu



6 a Kárpátaljai 
nyári szabadegyetemen 

jártunk
A Magyar Református Szeretetszolgálat meghívást 
kapott a XXIV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemre, 
melynek nyitó napján előadást tartottak a kárpátaljai 
segélyezésről. A Felsőszinevéren tartott kerekasztal-
beszélgetésen Kárpátalját segítő karitatív szervezetek 
és a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkára Potápi árpád János vett részt. A jelenlévők 
beszámoltak az anyaország és a szervezetek által nyúj-
tott támogatásokról. Pál Sándor, a Magyar Református 
Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke elmondta, hogy 
a 2014-es válság óta a Kárpátaljai Cselekvési Terv ré-
szeként 350 millió forintnyi támogatást juttattunk el a 
térség rászorulóinak, folyamatosan jelen vagyunk és 
pénz- valamint tárgyi adományokkal segítjük a nehéz 
körülmények között élőket. A kuratóriumi elnök be-
számolt a Kárpátalját közelmúltban ért jégvihar kár-
felmérésének eredményéről, valamint arról, hogy a 
Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjával 
közösen 284 lakóház helyreállítását tartják indokolt-
nak, erre a célra a közelmúltban gyűjtés is indult. Az 
első céladományok beérkezése előtt gyorssegélyként 
félmillió forint készpénzt és ugyanekkora értékű tárgyi 
támogatást adott át a bajba jutott településeken a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat. Emellett hatezer 
kárpátaljai gyermek étkeztetését támogatjuk hittantá-
borokban, 5 óvodában segítjük az étkeztetést és rend-
szeresen támogatunk 15 ingyenkonyhát.

A Felsőszinevéri előadás előtt Pál Sándor ellátogatott 
Ökörmezőre a helyi kórházba, melyet támogatott a Sze-
retetszolgálat. A látogatás során az intézmény igazgató-
ja további támogatást kért a szervezettől, mert nincsen 
számítógépük, megfelelő orvosi eszközeik és hiányo-
sak az alapvető felszereléseik. A Szeretetszolgálat 
fontosnak tartja, hogy ebben a helyzetben is segítséget 
nyújtson, ezért a támogatók közreműködésével együtt 
hamarosan adományozói utat szervez a kórházba.

I. szatmári Házi 
szilvalekvár Mustra

Nagyaron, a szatmári szilvalekvár hazájának egyik te-
lepülésén 2016-ban indult el egy új szakmai progra-
munk. Lehetőségeink szerint a „nemtudom” elnevezé-
sű különleges fajtájú szilva és az abból készült lekvár 
megismertetéséhez kívántunk hozzájárulni. A térség-
ben nagyon sokan foglalkoznak lekvár főzéssel, a jó mi-
nőségű szilva ilyen formában történő feldolgozásával. 
Számukra kívántunk lehetőséget biztosítani termékeik 
megismertetésére, összehasonlítására és szakmai is-
meretek átadására az áprilisi rendezvényen. A Mustrá-
ra több mint 70 féle szilvalekvárt hoztak el a készítők. 
A fiatalok számára rajzverseny meghirdetése tette iz-
galmassá az eseményt – 171 rajz érkezett a szatmári 
gyülekezetek hittanosainak alkotásaként. 

90 családnaK sEgíTETTünK 
élElMIszErrEl és BúToroKKal

A Magyar Református Szeretetszolgálat április elején Debrecenben 50, míg Kisarban 40 tartós élelmiszerekből álló cso-
magot adott át nehéz élethelyzetben lévő családok számára. Ugyanekkor 10 gyülekezetnek biztosítottunk egy külföldi 
segélyszervezet által hozzánk eljuttatott nagyobb szállítmányból iskolai és irodabútorokat. A „Bő Esztendő” vetőmag 
programunkat ebben az évben is meghirdettük, ismét számos gyülekezet kapcsolódott be a vetőmagok osztásába.

Együttműködés 
a budafok-tétényi 
önkormányzattal

A Magyar Református Szeretetszolgálat elkötelezett 
támogatója a határon túli magyaroknak, nincs ez más-
képp a budafok-tétényi önkormányzatnál sem, ezért 
már korábban is együttműködtünk kárpátaljai adomá-
nyozás során, most pedig előkészítettünk egy új ado-
mányozási rendszert, egy honlapot, melyen keresztül 
a kárpátaljai iskolai étkeztetés támogatására gyűjtünk 
adományokat.
„Tiszteletet, megbecsülést érdemlő, kivételes teljesít-
mény a kárpátaljai magyarság helytállása, megmara-
dása a szülőföldjén” – mondta a kezdeményezés kap-
csán Budafok-Tétény polgármestere. Karsay Ferenc 
úgy fogalmazott, példamutató, hogy a hosszú évtizedek 
óta tartó megpróbáltatások ellenére talpon tudtak ma-
radni, hogy létezik ma is és élni akar a magyar közös-
ség Kárpátalján. A budafok-tétényi városvezető sze-
rint létfontosságú, hogy minden lehetséges eszközzel, 
támogatási programokkal, adománygyűjtő akciókkal 
segítsük a kárpátaljai magyarokat abban, hogy szülő-
földjükön boldoguljanak, hosszabb távon megállítva a 
népességfogyást. 



Találkozó az akadálymentes 
gyülekezeteknek
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Legyesbénye, Miskolc-Tetemvár, Öcsöd, Solt, Székes-
fehérvár, Tornyospálca. Ők a találkozón lehetőséget 
kaptak arra, hogy bővebben is beszámoljanak az el-
ért eredményeikről, és arról, hogyan él majd tovább a 
kezdeményezés gyülekezeteikben. A beszámolók után 
a már programban lévő és az újonnan bekapcsolódó 
gyülekeztek képviselői beszélgettek egymással, a „ré-
giek” tapasztalataikkal, javaslataikkal bátorították az 
„újakat”.
Továbbra is a programban lévő gyülekezetek: Bekecs, 
Budapest-Csepel, Kisvarsány, Kőröshegy, Mezőcsát, 
Pákozd, Szikszó, Tiszakerecseny.
A résztvevő gyülekezetek számtalan módon indultak 
el az érzékenyítés útján, és vonták be a gyülekezetbe 
a fogyatékos testvéreket. A kisvarsányiak más tevé-
kenységeik mellett zarándoklatot szerveztek, Edit Piaf 
estet tartottak. A Mezőcsátiak alkotókört működtetnek 
a fogyatékos testvérek integrálásával. Kőröshegyen 
és Székesfehérváron Tolerancia napi rendezvényeket 
szerveztek, a miskolciak rendszeres diakóniai délutánt 
tartanak. És mindez csak néhány példa a számtalan 
különleges kezdeményezés közül, melyeket egymással 
is megosztottak a résztvevők.
2016-ban a következő négy gyülekezet kezdi el a prog-
ramot: a Móri-, az Enyingi-, a Látrányi és a Ságvári Re-
formátus Egyházközségek. Az ő munkájukra is Isten 
áldását kérjük, hogy jó gyakorlataikat és kezdeménye-
zéseiket is tovább lehessen majd adni újabb gyüleke-
zeteknek.

A Magyar Református Szeretetszolgálat által koordi-
nált és a HEKS svájci segélyszervezet által támogatott 
gyülekezeti akadálymentesítés programban résztvevő 
gyülekezetek április közepén találkoztak Budapesten, 
hogy tapasztalataikat, eredményeiket megosszák egy-
mással. 

A 2013-ban indult program a gyülekezetek lelki aka-
dálymentesítését célozza meg. Szakértő mentorok 
segítik a közösségeket abban, hogy az érzékenyítés, 
nyitottá válás útján elindulhassanak, majd különböző 
programok és alkalmak bevezetésével közelebb kerül-
hessen egymáshoz egészséges és fogyatékossággal 
élő gyülekezeti tag. A gyülekezetépítésnek is fontos 
eszköze ez a folyamat. Ahol helyi szociális intézmények 
is megtalálhatóak, ott a gyülekezetek annak ellátott jait 
is próbálják bevonni a gyülekezeti életbe. Fontos cél, 
hogy egymás jobb megismerése révén a közösség is 
épüljön, és minden ember aktív szolgálóvá válhasson.  
A mentorok a kétéves program vége felé közeledve egy-
re inkább elengedik a gyülekezetek kezét, hogy önál-
lóan is képesek legyenek tovább haladni a megkezdett 
úton. A munkát segítő mentorok a következő szakem-
berek: Bartókné Luthár Barbara, Bíró Anikó, Bozsoki-
Sólyom Eszter, Dr. Fruttus István Levente, Finta Margit 
Szilvia, Papp Anita.
Hat gyülekezet fejezte be 2015. év végén a kétéves 
programot, akik egy emléklapot kaptak a részvételért: 
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Pünkösdkor országos adománygyűjtést szervezett a 
Magyar Református Szeretetszolgálat. Tartósélelmi-
szereket és higiéniás eszközöket gyűjtöttünk a bevá-
sárlóközpontokban felállított gyűjtőpontokon, me-
lyekre két nap alatt több tonna élelmiszer érkezett.  
A kezdeményezésről Lutár Balázzsal az MRSZ szociá-
lis programjainak vezetőjével beszélgettünk.

Miért van szükség egy országos adománygyűjtő akcióra?

A Magyar Református Szeretetszolgálatra az egyházunk 
és mi magunk is úgy tekintünk, mint az egyház kinyújtott 
kezére. Ez két dolog miatt fontos: szeretnénk minél töb-
bekhez eljuttatni az evangélium üzenetét és lehetősége-
inkhez képest minél több rászorulón segíteni.
Az emberek számára az alapvető szükségletek bizto-
sítása az elsődleges, ezért is fontos számunkra, hogy 
élelmiszerrel tudjunk segíteni. Az adománnyal egy-
egy cseppnyi szeretetet, reményt viszünk az elesettek-
hez. Sokszor olyan helyre jut el az adományunk, ahol 
egyébként semmi nem kerülne a margarinos kenyér-
re, de az 5000–10 000 forint értékű csomag átadása 
után csillogó szemekkel kiáltanak fel a szülők, a gyer-
mekek: van konzerv, és végre, kakaó! Egy kilakoltatás 
előtt álló családnál voltam éppen, amikor az édesanya 
otthon volt négy gyermekével – a 4. még csecsemő 
volt –, és elmondta nekem, hogy azért imádkozik, hogy 
a férje nehogy elszédüljön a létrán munka közben, 
mert már három napja nem evett, mert minden pénzt 
igyekeztek megtakarítani az új lakhatás biztosításá-
hoz. Ilyen helyzetekben valóban életmentő lehet az az 
adomány, amit támogatóink jóvoltából eljuttathatunk 
a családoknak.

Miként jut el az adomány a rászorulókhoz?

Hálásak vagyunk azért, hogy országszerte számos ön-
kéntes segíti szervezetünk munkáját, ezt az akciót nem 
is tudnánk nélkülük lebonyolítani, hiszen a teljes folya-
mathoz szükségünk van segítségre. A lelkes önkénte-
sek, munkatársak megszólítják az élelmiszerboltba 
érkező vásárlókat, összefoglalják a gyűjtés lényegét, 
majd átadják a szórólapot, melyen szerepel az a lista, 
hogy milyen adományokat fogadunk el a kijáratnál. El-
szállítás után a Szeretetszolgálat raktárában egység-
csomagokat készítünk az adományokból, és ezeket jut-
tatjuk el a rászorulókhoz.

Kik kaphatnak az így összegyűjtött élelmiszerből?

A www.jobbadni.hu oldalon található egy adománykérel-
mezési űrlap, ezen keresztül fogadjuk az adománykéré-
seket. A regionális irodáink, illetve a helyi partnereink 
(családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, gyülekezet) 
segítségével megbizonyosodunk arról, hogy a pozitív 
elbírálásban részesült kérelmezőnek valóban szüksége 
van a támogatásra. Emellett pedig még olyan családok-
hoz juttatjuk el az adományokat, akik már más program 
kapcsán együttműködtek a Szeretetszolgálattal és tud-
juk, hogy szükségük van élelmiszerre.

országos 
pünkösdi adománygyűjtés

Jótékonysági koncertet szervez a Magyar Református Szeretetszol-
gálat Miskolcon. Az Avasi Református Templomot szeptember 29-én 
töltik meg Zorán dalai, valamint az érdeklődők, akik belépőjük megvá-
sárlásával az idén 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat szol-
gálatát támogatják. 

További információk a koncertről és a jegyvásárlási lehetőségekről 
a www.jobbadni.hu honlapon találhatók. 

zorán koncert
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gyűjtést indítottunk 
a kárpátaljai jégvihar 

károsultjainak megsegítésére 

Kárpátalja 37 településén, mintegy hétezer lakóházban 
okozott kárt a júniusi jégvihar, így a néhány óra alatt le-
zúduló jégeső évtizedek munkáját tette tönkre. A kár-
felmérés után a Magyar Református Szeretetszolgálat 
120 millió forintos cselekvési tervet dolgozott ki és 
gyűjtést indított a térségben élők megsegítésére.  

A vihar elvonulása után a Magyar Református Szere-
tetszolgálat a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai 
Központjával közösen megkezdte a károk nagyságrendi 
felmérését. Súlyos jégkár ért összesen 190 hektárnyi 
gyümölcsöst, 150 hektárnyi gabonafélét és 24 hektár-
nyi zöldséget valamint a teljes vihar által sújtott térség 
háztáji gazdaságait, kertjeit.

Felhívás
Jobb adni

településeken a sérült házak közül kiválasztották a sú-
lyosan sérült ingatlanokat, a biztosítással nem rendel-
kező ingatlanokat és a szociálisan kiemelten rászoruló 
háztartásokat, ezen szempontok alapján összesen 284 
lakóingatlan helyreállítási munkálatainak támogatását 
látják indokoltnak. Ennek a helyreállítási munkának a 
költsége 120 millió forint.
A kárpátaljai viharkárok enyhítésére, a Szeretetszol-
gálat munkájának támogatására gyűjtést indítottunk. 

Hogyan segíthet?
• Számlaszám: 10702019-85008898-51100005

Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel: „jégkár”!
• 1358-as adományvonal hívásával. 

Egy telefonhívás 250 forint támogatást jelent.
• Online adományozással: www.jobbadni.hu oldalon.

Az átlagos havi jövedelem az Ukrán Statisztikai Hivatal 
mérései alapján is Kárpátalján a legalacsonyabb. A Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat által látogatott csa-
ládok, idősek körében közel 1500 UAH (16.550 Forint) 
átlagos jövedelem tapasztalható. A lakosság – különö-
sen a falvakban élők – nagy része a háztáji kertekből 
és gazdaságokból tudja előteremteni a megélhetéshez 
szükséges jövedelmet és élelmiszereket. Az érintett 



Immár nyolcadik alkalommal szerveztük meg a Sze-
retethíd Kárpát-medencei református önkéntes na-
pokat, melyen ezúttal 21 000 önkéntes vett részt 
(a hivatalos határidőig 20 734-en regisztráltak a 
szeretethid.hu oldalon). A rendezvény fővédnöke idén 
Prof. Dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök 
és Gundel Takács Gábor televíziós szerkesztő-műsor-
vezető volt. 
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szeretethíd

Jobb adni

Beszámoló



Az idei akció során olyan nemes feladatokra lehetett je-
lentkezni, mint a Bethesda kórház játszóterének építése 
vagy a Batthyány téren étel- és ruhaadomány osztása a 
rászorulók számára. Gyulán a hajléktalanoknak étellel, 
a kórházi betegeknek egy kis műsorral kedveskedtek 
az önkéntesek. Erdélyben időslátogatást, beteglátoga-
tást, míg Szlovákiában a gyermekeknek sportnapot is 
szerveztek a Református Szeretetszolgálat önkénte-
sei. A kezdeményezéshez összesen 286 település és 
380 csoport csatlakozott a határainkon innen és túl.  
A Szeretetszolgálat számos lehetőséget biztosított 
arra, hogy önkéntességünkkel szebbé, könnyebbé és 
boldogabbá tegyük az elesettek és a rászorulók életét.
A program budapesti megnyitó ünnepségén Pál Sándor, 
a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi el-
nöke elmondta: „Az idén 10 éves Szeretetszolgálat min-
dennapjaiban nagy hangsúlyt fektetünk a közösségek-
re, hiszen folyamatosan megtapasztaljuk, hogy együtt, 
közösen többet tehetünk. A méltán népszerű Szeretet-

híd programunkra rekordszámú önkéntes jelentkezett, 
mert a már nyolcadik alkalommal megszervezett se-
gítségnyújtó akció “ízére” rákaptak az idősek és fiata-
lok, és aki egyszer kipróbálta, nem szeretne kimaradni 
belőle, hiszen örömmel éljük meg mindannyian, hogy 
segíthetünk a környezetünkben élőknek.”
Az eseményen a fővédnökök mellett Dr. Szabó István, 
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a 
Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi 
elnöke és Czibere Károly, szociális ügyekért és társa-
dalmi felzárkózásért felelős államtitkár indította útjára 
a kezdeményezést.
Több újságot meg tudnánk tölteni az értékes beszámo-
lókkal és visszajelzésekkel az idei Szeretethídról, eze-
ket összegyűjtöttük és a szeretethid.hu oldalon publi-
káltuk. Most néhány fényképpel szeretnénk visszaadni 
az idei önkéntes akció hangulatát és köszönjük vala-
mennyi önkéntesünknek, hogy csatlakoztak hozzánk, 
jövőre újra szeretettel várjuk a jelentkezéseket!
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A www.jobbadni.hu/rajzpalyazat 
oldalon jelennek meg CSiZMáS ágnES 
meséi (a következők szeptember 5-én 
majd október 3-án).

Pályázni a jelentkezési lap kitöltésével 
és a rajz beküldésével lehet.

A rajzok szabadon választott technikával 
készülhetnek, A4-es méretben.

Az első 100 beküldő garantált ajándékot kap: 
CikCak magazint és karkötőt.

A neves zsűri folyamatosan válogatja a 
beérkező rajzokat, október végén pedig 
megállapítja a díjazottakat, korcsoportonként: 
1-2. osztály és 3-4. osztály.

Október 25-ig várjuk a rajzokat 
„RAJZPáLYáZAT” 
megjegyzéssel az alábbi címen:
Magyar Református Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Kizárólag a kitöltött jelentkezési lappal együtt, 
postai úton megküldött rajzokat fogadja és 
értékeli a zsűri.

A mesékben megjelenő történetek 
a Szeretetszolgálat támogatási programjai 
alapján az összefogásról, a segítségnyújtásról, 
az adományozásról és a tehetségtámogatásról 
szólnak.

További információk, mese és jelentkezési lap: www.jobbadni.hu/rajzpalyazat

Támogatóink: Alexandra Kiadó és Könyváruházak, Harmat Kiadó, Kálvin Kiadó

a raJzpályázaT MEnETE

Jobb adni

Felhívás

Országos rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos diá-
koknak a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ta-
vasszal jelent meg a szemléletformáló mesesorozat 
első két része, melyeket ősszel két újabb érzékenyítő 
történet követ. A pályázó kisiskolások egy vagy több 
mese illusztrálásával is nevezhetnek.

Az idén 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat 
fontosnak tartja, hogy mindennapos segítségnyújtásai 
mellett figyelmet fordítson a társadalmi előítéletek le-
bontására, felhívja a figyelmet olyan nehéz élethelyze-
tekre, melyekben összefogással, közösen segíthetünk. 
A szemléletformálást érdemes már gyermekkorban 
elkezdeni, ezért hívta életre rajzpályázatát a Szere-
tetszolgálat. A példamutató történeteken keresztül a 
gyermekek megismerhetik az összefogás erejét, a se-
gítségnyújtás örömét, reményeink szerint nyitottabbá 
és elkötelezettebbekké válnak a jótékonyság iránt és 
hisszük, hogy a történetek jó kiindulási pontot jelente-
nek a témák otthoni, családi körben folytatódó megbe-
széléséhez. A segítségnyújtás alapja, hogy észrevegyük 
a szükséget, a szenvedőt és azt, hogy mi hogyan tudunk 
segíteni – a mesék ebben is támpontot adhatnak.

rajzpályázat
Zsűri
BARTOS ERIKA gyermekkönyv író és illusztrátor
DÖBRENTEy ILDIKÓ író, grafikus 
(Égbőlpottyant mesék, Ki kopog?)
GELLÉN SáRA grafikus, illusztrátor 
(Az első karácsony)
SZEGEDI KATALIN illusztrátor 
(Kányádi Sándor: A kíváncsi Hold, 
Szabó Magda: Tündér Lala)
VARGA TAMáS grafikus, könyvillusztrátor 
(Benedek Elek: Kilenc, Az aranytulipán)

Díjazás (korcsoportonként:
1-2. osztály, 3-4. osztály)
I. helyezett: tablet, értékes könyvcsomag
II. helyezett: okostelefon, értékes könyvcsomag
III. helyezett: e-book, értékes könyvcsomag
Különdíj: Te rajzolsz, én varrok!  
(a díjazott rajz főszereplőjének élethű mását textil 
figuraként elkészítik), értékes könyvcsomag
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Részlet a második meséből

Egy táskányi boldogság
Marci, a mókuscsalád feje épp reggeli tornáját készült befejezni a szokásos ugráskombinációkkal, amikor furcsa 
zajra lett figyelmes. Egy darabig fülelt, majd óvatosan közelebb ugrált a zaj forrásához. Jól sejtette. Egy embergyerek 
ült egy fatörzsön, és sírt. Időnként előszedett egy fehér papírdarabot, azt az orrához illesztette, és hatalmasat trom-
bitált, akár egy elefánt. Marci igyekezett óvatos lenni az emberekkel, de ez a gyermek nem tűnt túl veszélyesnek, így 
lassan megközelítette. Amikor a kisfiú észrevette őt, egy pillanatra megállt a sírással. ám nem sokáig feledkezett 
meg baánatáról, nagyon hamar dőlni kezdett belőle a szó:

– Csak nézel, hogy mi a bajom, ugye? Ó, te ezt biztosan nem érted! Hiszen azt sem tudhatod, hogy mi az az iskola! 
Pedig ha tudnád! Van ott egy csomó gyerek, akikkel mindenfélét lehet játszani, és sok-sok dolgot meg lehet tanulni. 
Ha például megtanulok olvasni, akkor már bármilyen mesébe beleképzelhetem magamat; csak elolvasom, és már ott 
is vagyok!

A mókus óvatosan közelebb merészkedett, hogy a kisfiút jobban megfigyelje. Ismerősnek tűnt az arca. Hirtelen a 
nevére is emlékezett: Kornél az erdőszélről! Ő játszik mindig orvosost a közeli réten. Vajon miért keseredett el most 
ennyire? 

– Én nem mehetek iskolába! – tört ki a kisfiúból. – Nem fogok megtanulni olvasni, és nem játszom majd a gyere-
kekkel sem!

Marci kérdőn nézett rá, és várt. A kisgyerek ismét trombitált egyet, majd folytatta:
–  Anyukám nem tud nekem iskolatáskát venni, és csak egy ceruzám van, de tegnap az is eltört. Anya azt mondta, 

nincs pénzünk arra, hogy megvegyük az iskolához szükséges tanszereket, hiszen ennivalóra sem jut elég. A szomszéd 
kisfiú meg azt mondta... – itt elhallgatott egy pillanatra, amitől még gyorsabban gördültek végig arcán a könnycsep-
pek – azt mondta, hogy sosem leszek orvos, mert ahhoz sok iskolát ki kell járni! Lehet, hogy munkám sem lesz, mert 
iskola nélkül csak kevés fajta munkát lehet végezni. – Kornél könnyei most már szabályosan patakzottak.

Marcinak, a gyakorlott apamókusnak majd megszakadt a szíve a hallottaktól. Nem tudta, mi az a munka, vagy mi-
ért kell iskola egy orvosnak, de azt látta, hogy az emberkölyöknek ezek a dolgok a „mindent” jelentik. 

– Bár tehetnék valamit ezért a szegény gyerekért! – gondolta. 
Amikor Kornél a sírásból sóhajtásokra váltott át és megnyugodott, a mókus a legrövidebb úton odaugrált a Gom-

ba-házhoz. állattársaival itt szoktak összegyűlni, hogy közösen megoldást találjanak a felmerülő nehézségekre…

Folytatás a www.jobbadni.hu/rajzpalyazat oldalon.



14 Tanévkezdő támogatás
Töltsük meg együtt az üres iskolatáskákat!

„Édesanyám esőköpenyből varrt nekünk iskolatás-
kát, mert nem volt pénzünk másra” – a már meglett 
férfitől hallott visszaemlékezés nem egyedi, elszi-
getelt eset. Lehet, hogy ma már nem esőköpeny he-
lyettesíti az iskolatáskát, de az biztos, hogy számos 
családban nehézséget jelent az iskolakezdéshez tar-
tozó kiadások biztosítása. Az idén 10 éves Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat elkötelezett híve a felnö-
vekvő nemzedék támogatásának, hiszen tudjuk, hogy 
gyermekink a jövő zálogai. Ezért indítunk ösztöndíj 
programot, támogatjuk a nehéz helyzetben lévő csa-
ládokat és iskolatáskával, tanszerekkel is segítjük a 
rászorulókat.

www.jobbadni.hu 

Csatlakozzon 
a Kárpát-medencei gyűjtéshez, 

hogy minél több diákhoz 
juthasson el a segítség!

Egy iskolatáska, füzet, vonalzó vagy zsírkréta szett 
adományozása is segítség, hiszen minden egyes ado-
mány azt teszi lehetővé, hogy többeknek segítsünk. 
Fogjunk össze, és segítsünk a diákoknak!
Sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy egy ná-
lunk lévő, már feleslegessé vált tárgy máshol értékes, 
szükséges és nélkülözött darab. Van, ahol nem az a 
kérdés, hogy melyik népszerű mesefigura szerepel-
jen az új hátizsákon, hanem az, hogy lesz-e egyáltalán 
használható iskolatáskája a gyermeknek.
Ezért indította el Kárpát-medencei adománygyűjtését 
a Magyar Református Szeretetszolgálat.
Segítsen új vagy használt taneszközökkel, vagy pénz-
beli adománnyal!

Hogyan segíthet?

– tanszer felajánlásával: 
 országszerte 21 gyűjtőponton 
 (www.jobbadni.hu/iskolataska) 
 várjuk az adományokat 
 augusztus végéig
– online adományozással: 
 www.jobbadni.hu/adomanyozas
– utalással: 
 A Magyar Református 

Szeretetszolgálat Alapítvány 
számlaszáma:

 10702019-85008898-51100005 
 Kérjük, a megjegyzés rovatban 

tüntessék fel „tanszer”!
– egy hívás is segít! 1358 
 Hívásonként 250 forint adomány
– a felhívás terjesztésével
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Beszámoló

Köszönjük támogatóink adományát, amellyel a Nyilas 
Misi Ösztöndíjasokat és Kollégiumi támogatásban ré-
szesülő diákokat segítették a tanévben. Hálásak va-
gyunk azért, hogy a programmal segítjük a tehetsé-
gek kibontakozását, fejlődését.

A kárpátaljai líceumokban idén 76 kollégistát támogat-
tunk, a Nyilas Misi Ösztöndíj Programmal pedig 100 te-
hetséges kisdiákot segítettünk a Kárpát-medencében. 
Az ösztöndíj második felét, a diákok a tavaszi félévben 
kaphatták kézhez.
Örömmel osztunk meg néhány visszajelzést a diákok 
által küldött beszámolókból, ők ezzel fejezik ki hálá-
jukat. További leveleket, beszámolókat olvashatnak a 
legyenfolytatas.jobbadni.hu oldalon.

„Piller Ádám vagyok a Békés megyei Doboz községből. Köszö
nöm szépen, hogy támogatják tanulmányi munkámat. Ebben a 
tanévben a Bolyai matematika csapatversenyen az Arany Dá
niel Matematika versenyen és a Békés Megyei Középiskolai Ma
tematikaversenyeken indultam. A Bólyain a keletmagyarorszá
gi regionális fordulón 6. helyezést értünk el, a többi versenyen 
is továbbjutottam a következő fordulóba, amelyek még ezután 
kerülnek megrendezésre.” Piller Ádám, Magyarország

„Nagyon köszönöm a támogatást. A két félév közötti vakációban 
ismét az U16 országos válogatottba hívtak, amely az augusztusi 
Európa bajnokság felkészítő periódusa lesz. Az anyagi támoga
tás sokat jelent számomra. Folytatni tudom az angol magán
óráimat is, amelyre nagy hangsúlyt fektetek, mivel a sportban 
az idegen nyelv ismerete nagyon fontos.” Spier Szilvia, Erdély

nyilas Misi ösztöndíj program

A Magyar Református Szeretetszolgálat a jövő tanév-
ben is meghirdeti a Nyilas Misi Ösztöndíj Programot, 
mellyel 100 tehetséges diákot támogat a Kárpát-me-
dencében.
A 2016/2017-es tanévben szeptember 12. és október 
12. között lehet beadni a pályázatot az ösztöndíjra, a 
nyerteseket október 31-ig választja ki a zsűri: Szalóki 
Ági Fonogram-díjas és Artisjus előadói díjas énekes-
nő, dalszerző, Lackfi János, József Attila-díjas költő, 
író, műfordító, Rátai Dániel, feltaláló, informatikus és 
Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 

Köszönettel fogadjuk és várjuk adományaikat, melyekkel támogatják a tehetséges, de nehéz körülmények között élő 
diákokat. Egy ösztöndíjas havonta 5000 forint ösztöndíjat kap, a teljes tanévre (10 hónap) ez 50.000 forint támogatást 
jelent. Csatlakozzon a programhoz, utaljon a Szeretetszolgálat számlaszámára „nyilas Misi Ösztöndíj” megjegy-
zéssel vagy a www.jobbadni.hu honlapon az online adományozásnál válassza ki a lehetőségek közül a programot. 
Támogatását előre is köszönjük!
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A Magyar Református Szeretetszolgálat nem csupán 
a tanévben figyel a gyermekekre, hanem a nyári szün-
időben is. Idén három tábort szervezünk, az első nap-
közis tábort már megtartottuk Budapesten azoknak a 
fiataloknak, akik korábban már kapcsolatba kerültek 
a szervezettel a Meseköz interaktív gyermekfoglal-
koztatón és más évközi programunkon keresztül. 

A táborban meghívott előadók élménybeszámolói, kéz-
műves foglalkozás, délutánonként pedig szabadtéri és 
élményprogramok örvendeztették meg a gyermekeket. 
Vendégeink között köszönthettük Szénási Tamás tűzol-
tót, aki örömmel mesélt hivatásáról, de munkáján kívül 
más érdekességgel is szolgált, például strucc tojást is 
hozott, melyet jól szemügyre vehettek a gyerekek. Ger-
gely István olimpikon vízilabdázó is velünk töltött egy 
délelőttöt, mesélt a gyermekeknek olimpiai élményei-
ről, a felkészülésről és hangsúlyozta a sport hasznos-
ságát, valamint ösztönözte a tábor résztvevőit arra, 
hogy rendszeresen mozogjanak, sportoljanak és mel-
lette figyeljenek tanulmányaikra is. A tábort követően 
pedig meghívta a csapatot a BENU-kupa szombati és 
vasárnapi meccseire, ahol a fiatalok közösen szurkoltak 
a magyaroknak – a legtöbben most jutottak el először 
vízilabda mérkőzésre. A tábor programját színesítette 
a Romano Glaso koncertje, valamint Pál Sándor kura-
tóriumi elnökünk, aki motorral érkezett a gyerekekhez 
és bizonyságtételét követően a bátrabbak felülhettek 
a járműre. A táborozók eljutottak bowlingozni, voltak 
az állatkertben, csónakáztak, kirándultak és sok-sok 
játékkal, kézműveskedéssel és énekléssel töltötték a 
délutánokat. 

Táborok

Augusztusban a mentorált családok gyermekeit látjuk 
vendégül Leveleken. A táborba 50 fiatalt várunk, szá-
mukra is színes programokat állítottunk össze. Ezt kö-
vetően lesz Kárpátalján is egy tábor, 60 gyermeknek.
Fontosnak tartjuk, hogy hasznos, értékes és kikapcsoló-
dást jelentő programokkal tegyük szebbé a gyermekek 
nyarát, megköszönjük, ha szolgálatunkat támogatják!

Egy gyermek napi táborozási költsége 5000 forint. Kérjük, támogassa a programok megvalósulását adományával 
a Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005-ös számlaszámán vagy csekkes befizetésen keresztül „tábor” 
megjegyzéssel.
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Lezárult a pénzügyi kultúra fejlesztését és pénzügyi 
tudatosság növelését szolgáló programunk, melyet 
diákok számára indítottunk Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  
A három elemből álló projekt alternatív, játékos módon 
igyekezett felhívni a figyelmet a pénzkezelési hibák-
ra, valamint a családokat mentorációval is segítettük.  
A program első elemeként tematikus interaktív elő-
adásokkal látogattunk el az érintett térség számos ok-
tatási intézményébe, majd óriás társasjátékkal a gya-
korlatban próbálhatták ki a fiatalok, hogy különböző 
helyzetekben milyen döntéseket hoznak, ezeknek pedig 
milyen hatásuk lesz a későbbiekben. A társasjáték első 
feladataként az osztálytársaknak családokat kellett 
alapítaniuk, kiválasztani, hogy kik játszanak együtt és 
egy család hány gyermeket vállal. „Szerencsekártyán” 
húzták ki, hogy a családfők milyen végzettséggel és 
fizetéssel rendelkeznek. A valóságot modellező játék 
során számos döntést kellett hozniuk, például választ-
hatták az, hogy távolabbi boltba mennek vásárolni, 
mert ezzel pénzt takaríthatnak meg, azonban ekkor 
egy teljes kör idejéig egy buborék csomagolás ásvány-
vizet kellett magukkal vinniük, hogy érezzék, a távolság 
más terhet is jelent számukra. Lehetett plusz munkát 
is vállalni, illetve voltak olyan „szerencsekártyák”, me-
lyek váratlan élethelyzetek elé állították a játékosokat, 
például: lakástűz, családfő elveszíti a munkahelyét stb. 

a kocka el van vetve! 
– dobj! dönts! Válassz!

A Szeretetszolgálat munkatársai folyamatosan rög-
zítették a család kiadásait, befektetéseit, vásárlásait, 
illetve azt is, hogy a különböző helyzetekben milyen 
döntéseket hoznak. A játék végén ezeket is elemezték, 
értékelték a Szeretetszolgálat munkatársaival. A pro-
jektben résztvevő osztályoknak a közösségi médiában 
is játékot hirdettünk, a nyertesekre aktív pihenés várt 
egy kalandparkban. A program harmadik elemeként a 
pénzügyi nehézségekkel küzdő diákok családjainak fel-
ajánlottunk mentoraink segítségét.

Visszajelzések a projektről

„A játék szinte azonnal magával ragadta a gyerekeket és csak 
az első kör végén kérdeztek rá, hogy pontosan ki lesz a nyertes: 
akinek sok megtakarítása marad, akinek nincs hitele vagy aki (a 
megvásárolt kísérő szolgáltatásokkal) magas életszínvonalon 
tudja tartani a családját. A második játékrész alatt már lénye
gesen tudatosabban vezették a családok a kiadásokat, és si
kerrel koncentráltak a helyes döntésekre (energiatakarékosság, 
biztosítás, megfontolt vásárlás).”
„A mentorálás során azzal a jellemző problémával találkoztunk, 
hogy a dolgozó családok sem képesek az előre nem tervezett ki
adásokkal boldogulni. A hullámzó kiadások, kölcsön (családon, 
rokonságon belül) felvételére kényszerítik a családfőket. Kivétel 
nélkül a kés élén egyensúlyoznak ezek a családok, hiszen a meg
lévő kiadásaik állandó terhe mellett nagyon kicsi az a mozgás
tér, ahol a hirtelen keletkezett kiadások költségeit visszapótol
hatják.Az általunk megismert családok kivétel nélkül hónapról 
hónapra élnek a legkisebb jövedelem kiesés (táppénz, vagy vala
mely támogatás megszűnése) súlyos következményekkel járhat.”

A diákoknak és a családoknak szóló egyedülálló kez-
deményezés a Magyar Nemzeti Bank támogatásának 
köszönhetően valósult meg. A program során érkező 
pozitív visszajelzések arra ösztönzik a Szeretetszolgá-
latot, hogy az interaktív, játékos pénzügyi tudatosság 
növelését tovább folytassa, így terveink szerint a kö-
vetkező tanévben is örömmel állítjuk valóságos döntési 
helyzetekbe a játékos kedvű fiatalokat.
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Interjú

A Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriu-
mának elnöke pedig úgy lettem, hogy felkértek kura-
tóriumi tagnak, melyet örömmel vállaltam, majd nem 
tudtam részt venni az első ülésen, ahol megválasztot-
tak elnöknek. Így kezdődött az önkéntes szolgálatom a 
Szeretetszolgálatnál, ahol folyamatosan növekedett a 
feladatom és egyre több időt és energiát igényelt ez a 
szolgálat. A saját vállalkozásom vezetésében is azt ér-
zem, hogy nem a profitért kell harcolni, hanem értéket 
kell teremteni. Azért kell harcolni, hogy többek legyünk 
és amink van, tovább tudjuk adni. Tudom, hogy van, 
amit az Úr Isten csak ideiglenesen helyezett el nálam 
azért, hogy tovább adjam.

– Az adományozás a mindennapok részévé vált, de mi az, 
amit a kuratóriumi elnök kap?

– Számomra meghatározó az a kárpátaljai élmény, 
amikor a 80 év fölötti, vak Ilka nénivel találkoztam. A fia 
elvette mindenét, mi vittünk neki adományt. Amikor a 
mélyszegénységét látva megkérdeztem, hogy legköze-
lebb mivel készüljek neki, akkor azt mondta, hogy nincs 
szüksége semmire, mert Isten mindent megad számá-
ra, mivel reggel-délben-este imádkozik. Ez a mondat 
mélyen elgondolkoztatott, mert a hölgynek még rendes 
ágya, ruhája sem volt, nekünk pedig mindenünk meg-
van, mégis mennyiszer elégedetlenek vagyunk. Ilka 
néni külnleges életet élt, Istennel járva. Ebből a példá-
ból rengeteget tanultam.

– Kevés szabadidejét mivel tölti?
– A sport nélkül nem tudnám elképzelni az életem.  

A Refiben röplabdáztam, most hetente egy-két alka-
lommal kosarazom, illetve minden reggel futok 6-10 
km-t, közben pedig igehirdetést hallgatok. Idén 31. 
alkalommal vagyok box bíró a Forma1-en. Különleges 
dolog ez számomra, akár csak a motorozás.

Számos ige volt erőteljes hatással az életemre, szá-
momra nagyon fontos az 5Móz 8,17 „ne gondolj tehát 
így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt 
a gazdagságot! Hanem gondolj arra, hogy istened, az 
Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére…” Ezért 
úgy gondolom, hogy nem szabad dicsekednünk, hanem 
alázattal kell végeznünk azt a szolgálatot, amit az Úr 
isten ránk bízott.

Minden a refiben kezdődött
A Szeretetszolgálat 10 éves jubileuma kapcsán úgy 
gondoltuk, bemutatjuk vezető munkatársainkat. El-
sőként Pál Sándor kuratóriumi elnökkel beszélget-
tünk, és mivel az újság terjedelme nem teszi lehetővé 
valamennyi portré közlését, ezért a többi interjút a 
www.jobbadni.hu oldalon tesszük közzé.

– Hogyan került kapcsolatba a Szeretetszolgálattal?
– Minden a debreceni Refiben kezdődött. Arra ta-

nítottak minket, hogy vegyük észre a mellettünk lévő 
osztálytársat, a testvérünket, hogy tudjunk másokra fi-
gyelni és fontosabb legyen a másik, mint saját magunk. 
Ezt erősítette az is, amit egyszer Cseri Kálmán igehir-
detésében hallottam arról, hogy mi a helyes fontos-
sági sorrend az ember életében. Nagytiszteletű úr azt 
mondta, hogy legelső helyen az Úr Isten szolgálatának 
kell állnia, 2. helyen a körülöttünk lévők segítésének és 
csak a harmadik helyre tehetjük magunkat. 

– Szintén a Refihez köthető az élete egyik nagy eseménye, 
mely szintén a gyakorlati szeretetszolgálatban segítette.

– 41 éve érettségiztünk. Az érettségi után egy évvel 
feleségül vettem az egyik osztálytársamat. Judit szülei 
csodásak, különleges kapcsolatunk van. A Vajna család 
is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy eljutottam a reformá-
tus gyermekotthonokba a fogyatékkal élőkhöz. Szokás 
volt, hogy a református gyülekezetek adományokkal és 
személyes munkájukkal is segítették az egyházi intéz-
ményeket, így volt ez Juditék gyülekezetében is, ahol az 
ő szülei voltak a lelkészek. Ez a gyülekezet a dunaalmási 
otthonnal volt kapcsolatban, így én is hozzájuk mentem 
először. Volt, amikor fát vágtunk, segítettünk az építke-
zésben, az otthon mindennapi nehézségeiben nyújtot-
tunk segítő kezet, általában fizikai jellegű munkát vé-
geztünk, az asszonyok pedig a konyhai munkálatokban 
(például befőzésben) segítettek. Az intézménnyel azóta 
is szoros a kapcsolatom, épp a napokban viszek néhány 
fiút egy koncertre. Az évek során átalakult a kapcsola-
tom az intézményekkel, mert ahogy Isten tehetősebbé 
tett, eljutottam a többi református fogyatékos otthon-
ban is. Dunaalmásra évente 5-8 alkalommal visszajá-
rok, a többi helyen is vannak olyan gondozottak, akik a 
családomban már fogalommá váltak. Leveleket kapok, 
meglátogatom őket és telefonon is tartjuk a kapcsolatot. 
Hiszem és vallom, hogy kijelölt utunk van és Isten tudja, 
hogy mit tervez velünk, mit szánt nekünk. Így kerültem 
közel a szeretetszolgálathoz.



George MacDonald: 
A királykisasszony és a manó, 
A királykisasszony és Lóci  
kötetenként 216 oldal, 132 x 200 
mm, 2900 Ft – George MacDon ald 
két varázslatos meséje ármány-
kodásról és gyarlóságról, lele-
ményességről és az igaz ügyért 
folytatott küzdelemről, illetve a 
hit és a szeretet minden akadályt 
legyőző erejéről.

CikCakk foglalkoztatók
I. kötet: 
44 oldal, 210 x 297 mm, 990 Ft 
II. kötet: 
64 oldal, 210 x 297 mm, 1200 Ft
A gyerekek izgalmas bibli-
ai történetek és sok gondol-
kodtató feladat segítségével 
kutathatják Isten szeretetét 
és akaratát saját magukat és 
kapcsolatai kat illetően. 

Max Lucado: 
Kegyelem itt és most
372 oldal, 142 x 197 mm, 3500 Ft
Max Lucado közvetlen hangvéte-
lű, gyakorlatias áhítatoskönyve 
hiánypótló és hasznos segítőtárs 
a képes Bibliák világából kinőtt 
gyerekek önálló, rendszeres ige-
olvasásában, de családi áhítatok, 
csoportbeszélgetések alapjául is 
szolgálhat.

C. S. Lewis: Narnia 1–7. Kötetenként 180–270 oldal, 113 x 180 mm, 1980 Ft – Narnia a csodálatos birodalom, melyet Aslan, a Nagy Oroszlán a semmiből hív elő saját éne-
kével. Egy jéggé dermesztett ország, mely hosszú évszázadokig a Fehér Boszorkány uralma alatt sínylődik. A ruhásszekrényen keresztül érkező testvérek azonban megtö-
rik az átkot, és uralkodásukkal aranykor köszönt a birodalomra. 

Sean Covey: A kiemelkedően 
eredményes fiatalok 7 szokása
344 oldal, 142 x 197 mm, 2500 Ft 
Covey könyve kulcsot ad a fiatalok ke-
zébe az eredményes élethez. Mindezt 
olvasmányos és szórakoztató stílusban 
teszi, humoros illusztrációkkal, remek 
idézetekkel és történetekkel. 

Egy csónakban – Fedezd fel a kapcsolataid! – 15 hetes utazás a Bibliával 
110 oldal, 142 x 197 mm, 1980 Ft – A könyv a 11−14 éves fiatalokat segíti saját kapcsola-
taik feltérképezésében, építésében. A bibliatanulmányozó és önismereti feladatokat ön-
álló és csoportos feldolgozásra is ajánljuk. 

Wendelin Van Draanen: Szerintem, szerinted – 240 oldal, 130 x 197 mm, 2500 Ft 
Ugyanaz a szerelmi történet két kamasz, Juli és Bryce szemszögéből. Az amerikai írónő 
regénye alapvető emberi értékekről és igazságokról tanít a mai kamaszok nyelvén.

Gary Chapman, 
Rick Osborne: 
Tökéletes pajtás
64 o., 210 x 260 mm, 3200 Ft  
Látogass el Dani és Dorka 
társaságában Geri Bácsi 
Állatparkjába, ahol egy fe-
lejthetetlen születésnapi 
zsúr keretében nem csupán 
a „tökéletes pajtásodat” ta-
lálhatod meg, hanem azt is 
megtudhatod, milyen szere-
tetnyelvet beszélsz!

Harmat Kiadó, 1113 Budapest, Karolina út 62., telefon: (1) 466-9896, harmat@harmat.hu, www.harmat.hu

GYEREKKÖNYVEK
A HARMAT KIADÓTÓL

Sean Covey: 
A vidám gyerekek 7 szokása
88 oldal, 215 x 278 mm, 3500 Ft
A kedves történetek a kiegyensúlyozott 
élet alapelveire vezetik rá a gyerekeket. 
Remek könyv szülőknek és tanítóknak is.
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Könyvajánlata
A Kálvin KiAdó és A mAgyAr bibliAtársulAtA Kálvin KiAdó és A mAgyAr bibliAtársulAt

Kálvin Kiadó, 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: 06-1-386-8267 • E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

www.kalvinkiado.hu       facebook.com/kalvin.kiado

Vásároljon a weboldalunkon 15% engedménnyel!

Középméretű, 
vászonKötésű
114×163 mm 
1360 oldal • 4100 Ft

www.bibliatarsulat.hu
www.bibliajarat.hu 

www.abibliamindenkie.hu

YouVersion – a Biblia digitális változata 
interneten és mobil-alkalmazásként: 
www.bible.com

Középméretű,
KArtonált
114×163 mm 
1360 oldal 
1500 Ft

A belső ember erősítése
AK/40 • 120 oldal • kartonált • 590 Ft

Lélekerősítő írások 21. századi 
embereknek.

Kálmánchey Márta

Juhász zsófiA élete és 
diAKóniAi munKásságA
A/5 mm • 384 oldal • kartonált • 1400 Ft

Birinyi-Kothencz Júlia (szerk.)

Kiss ferenc életműve
A/5 mm • 160 oldal • kartonált • 1000 Ft

Az Országos Református 
Szeretetszövetség megalapítója.

Fekete Károly (szerk.)nAgy csAládi bibliA
B/5 • 1360+8 oldal • vászonkötés • 8100 Ft 

„Családi krónika” oldalakkal

A belső ember növeKedése
Az önismeret útján a hit és a 
pszichológia segítségével
AK/40 • 132 oldal • kartonált • 690 Ft

Kálmánchey Márta

A Jó hír felüdíti 
A testet
Amit a beteglátogatók-
nak tudni kell
AK/40 • 80 oldal 
kartonált • 700 Ft

Gál Judit (szerk.)Protestáns 
új fordítású 
Biblia (RÚF 2014)

Tirek.hu
tiszáninneni reformátusok

a világhálón


