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Egy hívás 250 forint adományt jelent.
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Egy hívás is segít!

A január 20-i tragikus olaszországi baleset megrendítette az egész országot.
A Magyar Református Szeretetszolgálat felajánlotta segítségét, így a gyászolók
rendelkezésére áll a Szolgálat krízisintervenciós-lelkigondozói csoportja.
„Emberi lehetőségeinkhez mérten szeretném felajánlani segítségünket. Alapítványunk a segélyezés mellett lelki támogatást is nyújt. Szeretetszolgálatunknak
képzett szakemberei vannak, akik csoportban is egyénileg is segítséget nyújthatnak a tragédia túlélőinek, valamint azokban a családokban, ahol tragikus veszteség történt. Szeretnénk felajánlani, hogy egyházi üdülőnkben szakemberek
bevonásával egy hétvégét megszervezünk a gyász feldolgozását segítve a tanulók számára” – fogalmazott az intézményvezető helyettesnek írt levelében Oláh
István kuratóriumi elnök.
A természeti- és emberi mulasztásból történő katasztrófák lelkileg, pszichésen is különleges terhet rónak a katasztrófát átélő emberekre. A különleges
helyzet sajátos, speciális lelkigondozói eljárásokat kíván, mint például a kríziskezelés, vagy a traumás és poszttraumás élethelyzetek kezelése. A krízisintervenciós lelkigondozói csoport tagjai olyan önkéntes segítő szakemberekből állnak, akik alapvégzettségük mellett speciális lelkigondozói végzettséggel
(pasztorálpszichológiai, mentálhigiéné stb.) is rendelkeznek.
Január 20-án a veronai autópályán, San Martino Buon Albergo közelében egy magyar diákokat szállító busz oszlopnak ütközött és kigyulladt. A balesetben az első
hírek szerint legalább tizenhatan életüket veszítették, legalább harminckilencen
megsérültek.
Megrendüléssel fogadta a buszbaleset hírét a Magyar Református Szeretetszolgálat minden munkatársa és önkéntese. Minden érintettnek, hozzátartozónak sok
erőt, vigasztalódást, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánunk.
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Köszöntő
Tisztelt Olvasó! Kedves Támogatónk!
Hálaadással tekintünk vissza a 2016-os esztendőre, hiszen a jubiláló Magyar Református Szeretetszolgálat életében mérföldkőnek mondható ez az év. A közmédia
Jónak lenni jó! programja a 10 éves Református Szeretetszolgálatot támogatta.
A december 18-i egész napos adománygyűjtő akció mellett november elejétől folyamatosan számoltak be segélyszervezetünk tevékenységéről. Nagyon örülök
annak, hogy az MTVA különböző csatornái széleskörűen bemutatták a szeretetszolgálat mindennapos segítségnyújtásait. Számos új programot vezettünk be az
elmúlt esztendőben, gondolok itt például a Szeretetdoboz akcióra, mely során támogatóinkkal együtt több, mint 4000 dobozt töltöttünk meg tartós élelmiszerrel.
Az adományozások mellett a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt fektettünk,
mert hisszük, hogy a bajbajutott emberek körülményeinek, valamint a segítségnyújtás módjainak megismertetésével segíthetünk abban, hogy többen érezzék,
tudunk tenni a környezetünkben élőkért, segíthetünk, enyhíthetünk nehézségei
ken.
Az idei év elé is várakozással tekintek, mert hiszem, hogy Istenünk gondviselő
kegyelmének és áldásainak következtében ebben az esztendőben is számos nélkülöző, bajbajutott rászorulónak tudunk segíteni a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársi közösségével. Köszönöm a református egyházközségek és
gyülekezeti tagok szeretetéből fakadó támogatásokat. Köszönöm, hogy adományával, imádságával támogatja ezt a szolgálatot!
Oláh István
kuratóriumi elnök

Kérjük azon támogatóinkat, akik rendelkezhetnek adójuk 1%-ának felajánlásáról, az adóbevallásuk készítésekor se felejtkezzenek el a Magyar Református Szeretetszolgálatról, hiszen alapítványunk 2017-ben is támogatható ezzel
a lehetőséggel. Amennyiben tehetik, osszák meg az egyszerű adományozás
hírét ismerőseikkel, kollégáikkal, barátaikkal is!

1%

Adószámunk: 18196913-1-42
Értesüljön legfrissebb híreinkről a Facebook-oldalunkon keresztül. Csatlakozzon a Magyar Református Szeretetszolgálat elektronikus táborához! www.
facebook.com/MRSZeretetszolgalat
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A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358-as adományvonalán keresztül folyamatosan fogadja a felajánlásokat, adományokat. Egy hívás 250 forint
támogatást jelent. Az adományvonal a T-mobile, Vodafone, Telenor, Invitel és
UPC hálózataiból érhető el. Egy hívás is segít!
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

Imádkozhatsz! Imádkozz! Hatsz!
Imádkozzunk
a hidegben fagyoskodó
rászorulókért!

Imádkozzunk
a magányosan élő idősekért!

Imádkozzunk
a Református Szeretetszolgálat
2017-es szolgálatáért!

4

Jobb adni

Hírek, segítettünk

Folyamatosak az Egyháztáji vásárok
A Magyar Református Szeretetszolgálat vidékfejlesztési programjának részeként indított Egyháztáji vásárokat töretlen népszerűséggel szervezik meg, immár
több településen. Debrecenben kéthetente tartják a
vásárokat, Budapesten, Naszályon és Szóládon pedig
előre meghirdetett időpontokban, melyekért érdemes
figyelni a www.egyhaztaji.hu honlapot.

A vásáron csak saját termelésű, készítésű, előállítású
és feldolgozású élelmiszerekkel és tárgyakkal lehet
részt venni, például zöldségekkel, gyümölcsökkel, lekvárokkal, süteményekkel, mézzel tejtermékekkel, kézimunkákkal, dísztárgyakkal.

1,5 millió forint értékű adományt adtunk át
Kárpátalján
Nyáron a munkácsi és a nagyszőlősi kórházba látogatott
el a Magyar Református Szeretetszolgálat. A kórházaknak két raklapnyi tápszert, valamint kerekesszékeket
adományoztunk, emellett pelenkát, élelmiszercsomagot vittünk a Beregszász határában lévő, kiégett négyemeletes házba, ahol jelenleg is élnek családok, akik
nem tudnak máshova költözni. Az adományok között a
felvidéki testvérek ajándéka is megérkezett Kárpátaljára, a mezővári iskolának például zongorát ajándékoztak.

Tanszer
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is segítettük azokat a családokat, akik számára anyagilag megterhelő a tanévkezdés. 20 millió forint értékben gyűjtöttünk tanszereket, például 11 raklap füzetet, további taneszközöket, amelyeket
vállalkozások és magánszemélyek adományoztak a Református Szeretetszolgálatnak, illetve kétmillió forint értékben Mága Zoltán is hozzájárult a tanévkezdési segítségnyújtásunkhoz.

Segítség
a kisgyermekeseknek
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Budapesten, Debrecenben és regionális irodáinkban
nagycsaládosok számára adományoztunk HIPP bébiételt. A 6-36 hónapos korosztálynak szánt élelmiszerből családonként egy-egy kartonnal jutott.

Zorán jótékonysági koncert
A Miskolc-Avasi Református Templomban tartott koncertjének teljes bevételét a Magyar Református Szeretetszolgálat javára ajánlotta fel a Kossuth-díjas és Liszt
Ferenc-díjas énekes és zeneszerző, Zorán. A nagyszámú közönség előtt, rendkívül sikeres koncertet adott
a művész, akinek segítségével a Magyar Református
Szeretetszolgálat kétmillió forint adományt gyűjtött.
„Magától értetődő volt, hogy igent mondok az együttműködésre a Szeretetszolgálattal és nagy örömömre
szolgál, hogy segíthetek” – mondta el Zorán a gótikus
templomban tartott jótékonysági koncert kapcsán.
A két órás koncerten olyan zenészek vendégszerepeltek, mint Sipeki Zoltán, Gátos Iván, Csányi István, Óvári
Éva, Kabelács Rita és Péter Barbara.

Orvos csoport tréning
Orvos csoportunk tréningen vett részt, a 12 csapattag
reanimációs feladatokat gyakorolt, előadásokat hallgatott és a terepen szükséges összeszokottság miatt számos gyakorlattal segítették elő a csapatmunkát. A találkozón szó esett a jövőbeli eszközfejlesztési tervekről
is, illetve az elmúlt időszak értékeléséről. Köszönjük
lelkes önkénteseinknek az önfeláldozó szolgálatot és a
szakmai professzionalitást, amivel a szükséget szenvedők felé fordulnak.

Kitüntették
a Magyar Református
Szeretetszolgálatot

10 év – 10 óvodás
A Tornanádaskán lévő Hadik-kastélyban nemrégiben
indult el egy speciális óvodai csoport. A Magyar Református Szeretetszolgálat 200 000 forint értékben
fejlesztő játékokkal, ruhaneműkkel, cipőkkel, egészségügyi felszerelésekkel, készségfejlesztő eszközökkel és írószerekkel támogatta a csoportot.

A migránsválság idején tanúsított humanitárius munkája elismeréseként hat karitatív szervezet képviselői miniszteri elismerő oklevelet vehettek át szeptember végén
Rétvári Bencétől, az EMMI parlamenti államtitkárától és
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkárától. A Magyar Református Szeretetszolgálat rendszeresen tartott gyermekfoglalkoztató alkalmakat és korábban orvosi segítséget
nyújtott a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomásán, Debrecenben. A Szeretetszolgálat önkéntesei és munkatársai 2015 szeptemberében a Keleti pályaudvarnál ivóvizet, higiéniás eszközöket
és élelmiszert osztottak a várakozóknak, valamint a határoknál is aktívan segítettek.

10 év – 10 támogatott
A Magyar Református Szeretetszolgálat 10 éves évfordulója kapcsán indított programunk során számos településre
látogattunk el adományunkkal, melyet a település 10 rászoruló családjának adtunk át. Veresegyházon és Erdőkertesen is járt a Magyar Református Szeretetszolgálat küldöttsége, hogy a helyi református gyülekezetekkel és a családsegítőkkel közösen a települések 10 leginkább rászoruló családját megtalálva, ott segítsen, ahol erre a legnagyobb
szükség van. Összesen 800 000 forint értékű támogatást vittünk a fenti településekre.

A két mikrobusznyi adomány matracokat, tartós élelmiszert, ágyneműket, iskolatáskákat, ruhákat és cipőket tartalmazott. Az ideiglenes berendezési tárgyak
mellett azért volt szükség ruhára és táskákra, mert a
Bereg Campben táborozó fiatalok minden holmija odaveszett a tűzben.
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Gyorssegély a kiégett
kárpátaljai gyerektábornak
Az október elsején leégett Bereg Camp megsegítésére
adománygyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat, majd október első hetében gyorssegéllyel
érkezett a szervezet küldöttsége a Keresztény Táborhoz.

500 tonna almaadomány

Október folyamán 23 kamionnyi, azaz csaknem 500
tonna étkezési almát osztott szét az ország 22 településén a segélyszervezet. Rászoruló családokat, intézményeket és gyülekezeteket segít egészséges adományával a Magyar Református Szeretetszolgálat. Karitatív
tevékenysége során a szervezet számos adománnyal
segíti a bajba jutott, nehéz helyzetben lévő családokat,
időseket, gyermekeket, ezúttal almával járul hozzá a
támogatottak egészséges étkezéséhez.

Nyilas Misi Ösztöndíjasok
A Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi
Ösztöndíjára többszörös volt a túljelentkezés idén, így
nehéz volt a pályázatokat bíráló bizottság dolga. Az október közepén zárult jelentkezési határidőt követően
száz belföldi és határon túli tehetséges diákot választottak ki, akik a 2016/2017-es tanévben Nyilas Misi Ösztöndíjban részesülnek. A pályázatra olyan magyar és
határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő 5-12.
évfolyamos diákok jelentkezhettek, akik valamely művészeti ágban, sportban vagy természettudományban,
bölcsésztudományban kiemelkedően tehetségesek,
szociálisan hátrányos helyzetűek. Az ösztöndíj havi
5000 forint (a teljes tanévre: 10 hónapra), ezt a támogatást az ösztöndíjas fejlesztésre, egyesületi tagdíjra,
eszközkölcsönzésre vagy vásárlására, különórára, verseny, fellépés nevezési díjára használhatja fel.
A pályázók közül 43 magyarországi, 8 erdélyi, 26 délvidéki, 8 felvidéki és 15 kárpátaljai diák részesül a vissza
nem térítendő támogatásban. Hisszük, hogy a tehetség
kincs, és azért dolgozunk, hogy a szűkös anyagi lehetőségek ne jelentsenek akadályt a tehetség kibontakoztatásában.
A Magyar Református Szeretetszolgálat örömmel várja azok jelentkezését, akik szívesen támogatják a Nyilas Misi Ösztöndíj Programot. Online adományozás a
www.jobbadni.hu oldalon lehetséges, illetve átutalásnál vagy csekkes befizetésnél kérjük, tüntessék fel a
megjegyzés rovatban: „Nyilas Misi Ösztöndíj”!

Segítség a nagy hidegben

7

A Magyar Református Szeretetszolgálat a rendkívüli
időjárási körülmények között is figyel az elesettekre,
rászorulókra, ezért több módon is segítjük a nélkülözőket. Tűzifa programunk keretében családonként egy
köbméter tűzifával segítettük a támogatottakat, emellett pedig kabátokat, meleg ruhákat, téli cipőket és
élelmiszert adományoztunk a rászorulóknak.

Szeretetdoboz
A 2016-ban útjára indított Szeretetdoboz akció során
arra kértük támogatóinkat, hogy töltsenek meg egyegy dobozt tartós élelmiszerrel. A Magyar Református
Szeretetszolgálat mindennapi szolgálata során több
száz segítségre szoruló családdal találkozik. „Egy doboznyi szeretet” reményt jelenthet a túléléshez és örömöt a nélkülözések közepette. A november közepén
indított adománygyűjtés során több mint 4000 dobozt
töltöttek meg támogatóink, ezeket nélkülöző családokhoz juttattuk el karácsony előtt. Mivel a Szeretetdoboz
nemcsak újrahasznosított papírból készült, de a kivitelezés során arra is figyeltünk, hogy a megtöltött dobozokat miután átadjuk a családoknak, újra meg lehessen
tölteni, ezért örömmel jelezzük, hogy idén is szeretettel
várjuk a gyülekezetek, magánszemélyek jelentkezését,
akik örömmel megtöltenének néhány Szeretetdobozt.

Nyilas Misi Pakk
Már hagyomány, hogy karácsony előtt a Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpát-medencei gyűjtőpontjain fogadja és várja a rászoruló gyermekeknek szánt
Nyilas Misi Pakkokat, így volt ez 2016-ban is. Köszönjük
támogatóinknak, hogy egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal szebbé varázsolták a nélkülöző gyermekek karácsonyát!

Tanyasi karácsony

Rajzpályázat díjátadó
A Magyar Református Szeretetszolgálat országos rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos diákoknak. A pályázó kisiskolások egy vagy több mese illusztrálásával is
nevezhettek. A mesékben megjelenő történetek a Szeretetszolgálat támogatási programjai alapján az összefogásról, a segítségnyújtásról, az adományozásról és a
tehetségtámogatásról szólnak.
A Szeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy mindennapos segítségnyújtásai mellett figyelmet fordítson a
társadalmi előítéletek lebontására, felhívja a figyelmet
olyan nehéz élethelyetekre, melyekben összefogással,
közösen segíthetünk. A Szeretetszolgálat a rajzpályázaton részt vett diákoknak és családjuknak november
végén tartotta meg a díjátadó ünnepséget, melyen értékes nyereményeket kaptak a díjazottak. A díjátadó
után minden gyermeket és családját szeretettel láttunk
vendégül a rendezvényen, ahol Levente Péter Ki kopog?
– Kacagó koncertet adott a gyermekeknek. Köszönjük
a támogatást a Páholy Szendvics Kft.-nek az Alexandra Kiadó és Könyváruházaknak, a Harmat Kiadónak és
a Kálvin Kiadónak.

Immár negyedik alkalommal szervezték meg DebrecenNagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség
és Tanyagondnoki Szolgálata irányításával a Tanyasi
Karácsony elnevezésű programot. December közepén
Halápon és Nagycserén várták a rászorulókat, akik
mintegy ötezer forint értékű tartósélelmiszer csomagot vehettek át, valamint ruhákat válogathattak maguknak. „Néhány évvel korábban, a rendőrség kezdeményezésére jött létre ez az alkalom. Együtt felkerestük a
tanyákon élő rászorulókat és tartósélelmiszereket vittünk nekik. Ma már inkább mi várjuk a tanyákon élőket
egy találkozásra, hogy együtt legyünk, együtt ünnepeljünk” – hangsúlyozta ifj. Jenei Zoltán helyi lelkipásztor.
A széleskörű összefogással megvalósuló programot a
Magyar Református Szeretetszolgálat 60 élelmiszercsomaggal támogatta.
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Felhívás

Tűzifa program
A Magyar Református Szeretetszolgálat minden segítségnyújtás során arra törekszik, hogy a rászorulókat
azzal támogassa, amire a legnagyobb szükségük van.
A téli időszakban rendszeresen keresik szervezetünket azzal a problémával, hogy nehézséget jelent a családnak a ház fűtése, az otthon melegének biztosítása.
Ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította Tűzifa programját, melyen keresztül évek óta
családok százait segíti.

A Magyar Református Szeretetszolgálat www.jobbadni.
hu holnapján keresztül érkeznek be hozzánk az adománykérelmezési űrlapok. A munkatársaink objektív szempontok alapján bírálják el a kéréseket, majd
a rendelkezésre álló keret függvényében kiválasztják
a támogatott családokat. Adományként egy köbméter
hasogatott tűzifát adunk át a rászoruló családoknak, ez
a mennyiség általában elegendő egy teljes hónapra.
Idei Jobb Adni magazinunk első számában olvasóink
segítségét kérjük a Tűzifa program támogatásában.
Egy kaloda tűzifa 25 000-30 000 forint.

Kérjük támogatóinkat, hogy az újsághoz mellékelt
csekken vagy a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005-ös számlaszámán keresztül „tűzifa” megjegyzéssel juttassák el
hozzánk adományaikat, hogy minél több nehéz körülmények között élő családnak segíthessünk.

Jobb adni
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Programajánló

Szeretethíd
2017. május 19–20.
Jelentkezni februártól lehet a
www.szeretethid.hu honlapon.

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is megszervezi a Szeretethíd Kárpát-medencei református
önkéntes napokat. Az előző évben minden korábbi
résztvevői számot meghaladó önkéntes jelentkezett,
több mint 21 000 lelkes segítő önkénteskedett a Szeretethídon. Fogjunk össze idén is, és mutassuk meg, hogy
örömmel, szívesen és szeretettel segítünk az elesetteknek, a környezetünkben élőknek.

10
A Magyar Református Szeretetszolgálat
szervezésében:

Borum
Kárpát-medencei Református Borászok
és Szőlészek Fóruma

Léva, Vámosladány és Garamsalló

2017. március 3–5.

Vámosladány

Garamsalló

A program, további információk és a jelentkezési lap megtalálható
a

www.egyhaztaji.hu oldalon.

DÍJ HITELEZVE

www.jobbadni.hu
Hogyan segíthet?

Folyamatosan érkeznek a Szeretetszolgálathoz felajánlások, valamint kérdések azzal
kapcsolatban, hogy hol és milyen adományokat fogad a szervezet. Az alábbi összefoglalóban megtalálhatóak a raktárak elérhetőségei, illetve azon adományok listája,
melyekkel közvetlenül segíthet a rászorulókon.

Ruházat és ágynemű

– új és használt, jó minőségű gyermek
és felnőtt ruha, kabát, új alsónemű, új zokni
– kabát, sapka, sál, kesztyű
– hálózsák, takaró, ágynemű

Tartós élelmiszer

– konzerv, száraztészta, rizs, só, cukor, étolaj
– bébiétel

Oktatási eszköz

– toll, ceruza, filctoll, zsírkréta, radír, füzet,
rajzlap, olló, vonalzó, cellux, kréta, iskolatáska

Higiéniás termékek

– fogkefe, fogkrém, sampon, szappan (hagyományos és
folyékony), antibakteriális kézfertőtlenítő, intimbetét,
egyszer használatos borotva, gyermek és felnőtt
pelenka, háztartási fertőtlenítőszer, mosogatószer

Gyógyszer, kötszer

Feladó:

Magyar Református
Szeretetszolgálat
4026 Debrecen,
Hatvan u. 1/B fsz. 8/C

– kötszer, sebtapasz, fertőtlenítőszer
– gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású
készítmény, vitamin, gyógyszerlistát kérhet
a központi elérhetőségek egyikén

Mindennapi életben
használandó háztartási
eszközök
– háztartási víztisztító berendezés
– hűtőgép, mosógép, mikrosütő

Szállítási költség
– szállítási költség átvállalása, fuvar biztosítása
További felajánlásokkal kapcsolatban érdeklődjön a központi elérhetőségek egyikén. Pénzadománnyal is támogathatja a Szeretetszolgálat segítő tevékenységét, az átutalásnál tüntesse fel a támogatni kívánt program nevét!
Adományokat fogadó raktárak:

Budapest

Nincs ügyfélfogadás, adományok fogadása előzetes
egyeztetés alapján: adomany@jobbadni.hu vagy
06 1 273-0449. 1151 Budapest, Székely Elek út 11.

Debrecen

Fogadóóra: hétfő–szerda, 9–12 óra között. Adományok
leadása: Debrecen, Füvészkert u. 4., 8–17 óra között.
Előzetes egyeztetés alapján: 06 52 614-070

Ózd

Nincs ügyfélfogadás, adományok fogadása előzetes
egyeztetés alapján történik: 06 30 461-5367
3600 Ózd, Alkotmány út 7.

Vásárosnamény

Nincs ügyfélfogadás, adományok fogadása előzetes
egyeztetés alapján történik: 06 30 834-2188
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 41.

Tirek.hu

tiszáninneni reformátusok
a világhálón

