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IMáDKOZHATSZ! IMáDKOZZ! HATSZ!

IMáDKOZZUNK 
a nélkülözésben élő családokért, 
gyermekekért!

IMáDKOZZUNK 
a tehetséges, de nehéz körülmények 
között élő diákokért!

IMáDKOZZUNK 
a környezetünkben élő 
elesettekért!

Tisztelt Olvasó! Kedves Támogatónk!

Mit hozott, mitől fosztott meg ez a nyár? Inkább kérdezzük meg magunktól, hogy 
mivel telt. Voltak zajos, örömteli ifjúsági és gyermektáborok, voltak fesztiválok, 
de sok család számára nem a gondtalan kikapcsolódást, vagy feltöltődést jelen-
tette, hanem a viharkárok, vagy egyéb veszteségek feldolgozását és károk elhá-
rítását. A Magyar református Szeretetszolgálat munkatársai is ebben vállaltak 
részt. Bizonyára hivatásunkból kifolyólag a „kárelhárításból” jobban kivesszük 
a részünket. A romos vagy lomos, szegényes házak lakóival találkozva az ösz-
szeomlott életekre és a bennük rejlő értékekre is figyelünk. A szakmunkásnak 
szakértelemre van szüksége, hogy egy-egy munkadarabot el ne rontson vagy an-
nak egy fontos fázisát ki ne hagyja. A Szeretetszolgálatból sem az ismeret, sem a 
tudás, sem a gondoskodó, bátorító szeretet nem hiányozhat. Így végeztük nyáron 
is a nagyon összetett munkát, a tanszergyűjtéstől, a táborszervezésen át a mene-
kült tábor lakói közötti feladatokat. röszkére, Tompára vagy Nyírbátorba utazva 
imádkozva gondolkodom, hogy felismerjem aznapi küldetésem értelmét, célját. 
Egy ilyen alkalommal egy iraki fiatalemberrel beszélgetve egy lelkésztársam sms 
üzenetet küldött: „senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok 
népem van ebben a városban”. Apcsel 18,10 Jó időzítés és kiváló helyszín! Tele-
fonon kikerestük az ige arab fordítását, mert fiatal testvérünk törte az angolt. 
Sokukban ott a tanulás- és tudásvágy. A 14 éves szíriai rosa négy testvérével és 
szüleivel már három éve keresi a jövőt iraki, libanoni, görög, szerb és magyaror-
szági táborokban. Egyik alkalommal megkérdeztem, hogy vannak-e még tervei. 
rövid volt a válasz: tanulni szeretnék! Gyermekként nem mindig ez a leghőbb vá-
gyunk, még nem értjük és nem érezzük a tudás értékét. Egy olyan „iskolába” is 
jártunk a szünidő alatt két erdélyi önkéntes teológus hallgatóval, ahol rengeteget 
tanultunk. A már öt éve éber kómában fekvő fiatal lány édesanyjától a felvidító és 
mindig találékony gondoskodást, igényes környezet kialakítását láttuk. Nagybe-
tűvel leírt tőmondatokban kommunikál a lányával, boldogan mutatva be nekünk, 
hogy el tudja olvasni és végre is hajtja a kérést pl. nyújtsd ki a lábad, hajlítsd be a 
kezed stb. Miközben csodálattal néztük és beszélgettünk, elbúcsúzás után vala-
mennyien úgy éreztük, hogy az élet magasiskolájában jártunk. Egyszerre láttuk 
a legértékesebb és a legegyszerűbb eszközöket, amelyekkel az Úristen tanított. 
Sok iskolásnak és egyetemistának kellene látnia a küzdelmet, a kitartást, a hu-
mort, a találékonyságot. Ez egy más tanulószoba. A tandíj nagyon drága volt, de az 
eszközök lehetnek sokszor egyszerűek: csak egy gondoskodó édesanya és család 
kell hozzá. 
„Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorú-
sággal.” (2Kor 2,1) Nekem sem az volt a célom, hogy bárkit szomorúságra han-
goljak, hanem hogy együtt lássuk meg milyen esélyeket kínál az Úristen az élet 
legdrámaibb helyzeteiben is. Ha nem vállaljuk az élet viharait, akkor soha nem 
fogjuk meglátni a szeretet szivárványszíneit sem. Ha csak önmagunkra figyelünk, 
akkor egy szürke, látszólag biztonságos világ burkában fogunk tengődni, amiből 
csak egy érzelem nélküli magzat születhet. 

„Elhatároztam tehát magamban, 
hogy nem megyek hozzátok ismét 

szomorúsággal.” (2Kor 2,1)

Balogh Barnabás

lelkész



Beszámoló
Jobb adni

4
„...aki mást felüdít, 
maga is felüdül.”

(Péld 11,25)

A Magyar Református Szeretetszolgálat különösen 
fontosnak tartja, hogy a támogatott családokkal fo-
lyamatos kapcsolatot tartva ne csak eseti segítséget 
tudjon nyújtani, hanem hosszú távon segíthesse a rá-
szoruló családok életét. Ezért az idei nyáron is közel 
kétszáz gyermek ingyenes táboroztatását tette lehető-
vé támogatói segítségével a Magyar Református Sze-
retetszolgálat, valamint a helyi családsegítőkkel közö-
sen a gyermekmegőrzésben, gyermekprogramokban 
közreműködött.

Az idei táborok során a programok és élmények bizto-
sítása mellett a környezetvédelemre és természetvé-
delemre külön hangsúlyt fektettek a szervezők. Több 
meghívott vendég és teológushallgató segített abban, 
hogy a gyerekek minél többet megtudjanak arról, mit 
jelent felelősséget érezni az Isten által teremtett vilá-
gért. A táborok során a kézműves foglalkozásokon ke-
resztül is tanulhattak a gyerekek az újrahasznosítás le-
hetőségeiről: műanyag palackból készültek karkötők, 
tojástartóból katicabogarak, már nem használt ruhák-
ból pedig karkötő és táska. 
Június utolsó hetében 50 gyermek számára napközis 
tábort szervezett a Szeretetszolgálat vásárosnaményi 
irodája. A gyermekek a kézművesfoglalkozás mellett 
közösen készítettek süteményt és Koós Gábor sport-
foglalkozást is tartott a vállalkozó szellemű résztve-
vőknek.
Július 10–14. között 30 gyermek vehetett részt Budapes-
ten a Szeretetszolgálat székhelyén szervezett napközis 
táborban. Délelőtti közös foglalkozások mellett a gye-
rekek – hála nagylelkű támogatóinknak – eljuthattak a 

Táborok, gyerekprogramok
Parlamentbe, a Budakeszi Vadasparkba, bowlingozni és 
a riverride kétéltű vízibusszal egy városnéző körútra. 
Júliusban a Szeretetszolgálat debreceni irodája a DMJV 
Gyermekvédelmi Intézménye által meghirdetett nyári 
gyermekfelügyeletben is vállalt szerepet. Pénteken-
ként benti, valamint kinti játékokkal lepték meg a részt-
vevő gyerekeket.
Július utolsó hetében a Szeretetszolgálat ózdi irodá-
ja napközis táborban 45 gyermek felügyeletét látta el 
három napig. A gyerekek délelőttönként egy történetet 
hallgathattak meg a Foltmanók életéről, mely után le-
hetőség volt beszélgetésre, kézműveskedésre és közös 
játékra. A tábort a Miskolci Vadasparkba tett látogatás-
sal és a helyi református gyülekezetben egy rövid áhí-
tattal zárták a résztvevők.

A Szeretetszolgálat mentorprogramja keretén belül tá-
mogatott családok gyermekei részére augusztus 7–11. 
között Levelek településen szervezett tábort. Ezen a 
héten 47 gyermek vett részt a színes programokon és 
hallott a világ teremtéséről és Földünk megóvásáról. 
A résztvevők a délelőtti közös programokon túl szám-
talan élménnyel gazdagodhattak. A nyári hőségben 
strandoltak, de ellátogathattak a Nyírerdő Erdei Iskolá-
jába, a Nyíregyházi Vadasparkba és a Lego Gyárba is.  
A táborokban résztvevő gyerekek visszajelzéseiből idé-
zünk: „A vízibomba és az emeletes ágy tetszett a legjobban.” Nati 
(8éves); „Minden meg volt amit elképzeltem! Szeretném ha jövőre 
legalább kéthetesre szerveznék a tábort!” Mirella (11 éves); „Nekem 
az állatkert, a Lego Gyár és a strand tetszett a legjobban.” Laci  
(8 éves); „Új barátokat szerezhettem, akikkel azóta is tartom a 
kapcsolatot és nagyon várjuk, hogy jövőre újra találkozhassunk!” 
Vica (13 éves).

Győri Judit



Kétévente szervezik meg a Csillagpont református 
Ifjúsági Találkozót, melynek ezúttal Debrecen adott 
otthont. A Magyar református Szeretetszolgálat is be-
mutatkozott a Lehetőségek piacán, ahol a különböző 
szolgálati területeket ismerhették meg a fiatalok, va-
lamint érzékenyítő, ismeretterjesztő játékokkal vártuk 
az érdeklődőket. 

A Magyar református Szeretetszolgálat önkéntesekből 
álló orvoscsoportja pedig az egészségügyi ellátásban 
segédkezett. A Johannita Segítő Szolgálat elsősegély-
nyújtóival karöltve támogattuk a rendezvény egészség-
ügyi biztosítását, a református Szeretetszolgálat or-
vosai folyamatos felügyeletet biztosítottak a találkozó 
ideje alatt.

55

A Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi 
Ösztöndíjának támogatottai is részt vettek a júniusi Te-
hetség Határok Nélkül gálán, melyet a Nemzeti Szín-
házban tartottak júniusban.

A  Tehetség Határok Nélkül  gála a Varázscsepp Or-
szágos Tehetségkutató Versenyből  nőtte ki magát. Az 
első versenyt 2011-ben rendezték a gyermekvédelmi 
alap- és szakellátásban nevelkedő gyermekek, illetve 
utógondozásban nevelkedő fiatalok részére,  Csepp-
sztár  címmel. Mára az anyaországi gyerekek mellett 
bemutatkozási lehetőséget kapnak erdélyi, vajdasági, 
felvidéki és kárpátaljai gyerekek, együttesek is. A te-
hetségkutató célja ma is az, hogy minél több, társadal-
milag hátrányos helyzetben élő gyermek számára nyis-
son új távlatot, kitörési lehetőséget, ösztönözze őket az 
önkifejezésre, a fejlődésre. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a közös fellépések, a siker megtapasztalása, min-
den másnál komolyabb motiváló erő számukra. Idén 
már több, mint négyszáz produkció került a válogatók 
elé. A rendezvény fővédnöke Czibere  Károly  szociá-
lis ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ál-
lamtitkár volt. Köszöntő beszédet mondott dr. Szilágyi 
Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 
A gálán kiváló ifjú sportolókat is díjaztak, akik orszá-
gos és EB helyezéseket értek el. Őket Gergely István 
a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke, 
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó köszöntötte, aki 
maga is elkötelezettje a gyermekvédelemnek. A tavaly 
ilyenkor első ízben megrendezett gála után ismét szín-
padra léptek különböző előadóművészi – ének, tánc, 
hangszeres előadás, vers és próza – kategóriákban 
az idei Varázscsepp Országos Tehetségkutató Verseny 
döntőjének nyertesei, valamint a kárpát-medencei ma-
gyar közösségek tehetséges fiataljai.

Forrás: www.nemzetiszinhaz.hu

Tehetség  
határok nélkül

Csillagpont  
Református Ifjúsági 

Találkozó
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Tanévkezdési segítség

A Magyar Református Szeretetszolgálat minden évben 
segíti a nélkülöző családok iskolakezdését határain-
kon innen és túl. A 2016/2017-es tanév végén meghir-
dettük az iskolatáska gyűjtésünket, ezzel egy időben 
pedig országos gyűjtőpontjainkon megkezdtük a tan-
szerek, tanévkezdési adományok gyűjtését. Hálásak 
vagyunk azért, hogy 20 gyűjtőpont csatlakozott az ak-
cióhoz, valamint számos gyülekezet és intézmény adta 
át támogatását az elmúlt hónapokban. A gyűjtőpontok-
ra magánszemélyek, vállalkozások is eljuttatták ado-
mányaikat. 

Támogatóinknak köszönhetően csaknem ezer kisdiákot 
ajándékoztunk meg iskolatáskával, több száz tanszer-
csomagot adtunk át a nélkülöző iskolásoknak, emellett 
pedig 10 000 füzet is érkezett, melyet a tanszercsoma-
gokkal együtt adtunk át a diákoknak és oktatási intéz-
ményeknek. Több helyszínen szerveztünk adomány-
gyűjtést bevásárlóközpontokban, ahol pénzadománnyal 
vagy tanszerek vásárlásával segítették szolgálatunkat 
támogatóink. 

A 1358-as adományvonal tárcsázásával augusztus 31-
ig hívásonként 250 forinttal járulhattak hozzá adomá-
nyozóink az iskolakezdési kampányhoz.
A támogatásokat olyan családoknak adtuk át, melyek-
ben nehéz körülmények között élnek. Mentoraink a 
mindennapokban segítenek családokat, akiknél tudjuk, 
hogy a tanévkezdés is nagy anyagi terhet jelent, így a 
folyamatos támogatás mellett most is gondoltunk rá-
juk adománnyal. Számos család kereste meg a Szere-
tetszolgálatot a www.jobbadni.hu honlapon keresztül, 
hogy az adománykérelmezési űrlapot kitöltve kérjen 
segítséget. Családsegítőkön, oktatási intézményeken, 
gyülekezeteken keresztül is a látóterünkbe kerülnek 
olyan diákok, akik számára nélkülözhetetlen segítsé-
get nyújtunk. Hálásak vagyunk azért, hogy támogatóink 
segítségével nem csak belföldön, hanem határon túl is 
átadhattuk az adományokat.

A program támogató partnerei:
Compana Kft., Hama Kereskedelmi Kft.,  
ICO Zrt. MILL-R Papír
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Jobb adni„…ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, 

hanem cselekedettel és igazsággal.” 
(1Jn 3, 18)

Ezzel a felszólítással ösztönözte adományozásra ren-
dezvényeik résztvevőit a Meex Agent és a MesterMc. 
Károlyi Mónika és Pankotai Zsolt élharcosai annak a 
kezdeményezésnek, hogy a gamer rendezvényeken a 
különböző programok mellett fontos szerepet szánja-
nak az érzékenyítésnek, társadalmi szemléletformá-
lásnak. Idén a PlayIT, PlayKid és MineShow rendezvé-
nyeken a résztvevő fiatalokat és szüleiket arra kérték, 
hogy gondoljanak a rászoruló gyerekekre is, és hozza-
nak magukkal adományokat. 

A Magyar református Szeretetszolgálat standjánál ad-
hatták le adományaikat azok, akik a fenti rendezvények 
valamelyikére ellátogattak. Tanszerrel, cipővel, élelmi-
szerrel, pénzadománnyal, a 1358-as adományvonal tár-
csázásával segítettek azok, akik hallgattak a felhívásra 
és szívesen bekapcsolódtak támogatásukkal a segély-
szervezeti munkába. A tárgyi adományok mellett úgy is 
támogathatták a Magyar református Szeretetszolgálat 
munkáját, ha a rendezvényen kihelyezett szobabiciklin 
tekertek néhány kilometert, mert a szervezők a meg-
tett kilometerek alapján hozzájárultak a református 
Szeretetszolgálat Együtt a gyógyulásért programjának 
támogatásához.

Legyél te is hős!



Infrastrukturális 
fejlesztés

épülő gelénesi logisztikai központunk Észak-Magyar-
ország mellett a kárpátaljai adománykoordinációt fogja 
segíteni.
Csongrád megyében szükségünk van egy adomány-
pontra, ami biztosítja a Magyar református Szeretet-
szolgálat jelenlétét. Ez most azért is fontos számunkra, 
mert a kollégáink rendszeresen járnak a röszkei tran-
zitzónába és a menekültekkel foglalkozó programunk 
is folyamatos. Ezekhez nagy segítséget jelent, ha nem 
kell messzebbről szállítanunk a határra adományokat, 
hanem ha szükséges, akkor egy közelebbi településről 
tudjuk vinni azt, amire szükség van. A szentesi ponton 
nem csak tárolni fogunk, hanem ide a helyiek is hozhat-
nak majd adományokat – ez is fontos.
A program keretében két személy és két adományszál-
lításra alkalmas járművet is beszerezhet a Magyar re-
formátus Szeretetszolgálat. Az egyik kisbuszt a tervek 
szerint átalakítjuk Meseköz-busszá, amely a hátrányos 
helyzetű régiókba vinne gyermekfoglalkozásokat. Ez 
egy interaktív könyvklub, amely a fejlesztésre, kulturá-
lis nevelésre ad lehetőséget. A program már működik, 
a busz lehetőséget ad arra, hogy minél több településre 
eljussunk a fejlesztő, játékos foglalkozásokkal. 
A tervek szerint idén októberben kezdődnek a munká-
latok, és az építkezések, kivitelezések miatt úgy látjuk 
reálisnak, hogy 2020 március végéig készülünk el min-
dennel.

Juhász Márton ügyvezető igazgatóval  
Hegedűs Márk beszélgetett. Megjelent a Reformátusok Lapja  

július 23-i számában.

Pécs

Alsóörs
Szentes

Ebes

Gelénes

Új raktárai és irodái épülnek 2020 tavaszáig a Magyar 
Református Szeretetszolgálatnak. Az ország nyugati 
felén erősítjük jelenlétünket: Pécsett és Alsóőrsön is 
adománypontot hozunk létre, mert minél több régió-
ban szeretnénk megjelenni, a déli határ mentén azért 
is fejlesztünk, hogy tranzitzónákhoz könnyebben tud-
junk esetlegesen adományokat szállítani, ha szükség 
lenne rá, így Szentesen is nyílik egy adománypont. 

A program célja a szeretetszolgálat tevékenységi terü-
letének bővítése és erősítése, a hátrányos helyzetűek 
integrációja és reintegrációja. Hatszázötven millió fo-
rintot nyertünk erre kormányzati forrásból (Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program pályázatán), 
amit főként infrastrukturális fejlesztésre fordítunk. 
Adománypontokat, logisztikai raktárakat hozunk létre, 
és új eszközöket is beszerzünk majd.
Két teljesen új, a mai elvárásoknak mindenben meg-
felelő raktár és logisztikai központ épül. Ez azt jelenti, 
hogy akadálymentesített lesz, korszerű nyilvántartás-
sal látjuk el, ami segíti a gyors, folyamatos és pontos 
adománykezelést. Lesz külön helyünk az adományok 
csomagolására is. Ez a két központ a munkatársaink 
és a támogatottaink életét is megkönnyíti majd, gyor-
sabban tudjuk átvenni és átadni az adományokat. 
Ebesen és Gelénesen alakítjuk ki ezt a két központot.  
Az ebesi helyszín a már meglévő debrecenit teher-
mentesíti majd. Míg az ukrán-magyar határ közelében 
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Hírek, segítettünk
Jobb adni

Nélkülözhetetlen segítség 
menekülteknek

tésekre is jut: vettünk adományszállításra alkalmas 
haszongépjárművet, tábori konyhát és tíz kis pavilon-
szerű sátrat, utóbbit gyermekfoglalkozásokhoz, hitéleti 
tevékenységhez és ételosztáshoz. A pénzből arra is jut, 
hogy képzéseket tartsunk különböző szakcsoportjaink-
nak, így a műszaki mentőcsoportnak, a krízis interven-
ciós csoportnak és orvosainknak. Egyébként egyre több 
csecsemő van a tranzitzónákban, számukra pelenkát, 
ruhát és tápszereket viszünk.
Hogyan segíti az MRSZ a hitéletet a tranzitzónákban vagy a nyír-
bátori befogadó központban?
A szeretetszolgálat munkavállalói valamint önkéntes 
lelkipásztorok által, Nyírbátorba például rendszere-
sen a helyi lelkipásztorral együtt. Ilyenkor hitéleti és 
pszichoszociális szolgálatot végeznek angolul, vagy tol-
mács segítségével. Augusztusban két erdélyi teológus 
is segítette a szolgálatot. 

Hegedűs Márk

Két részletben 100 millió forintot kapott a Magyar Református 
Szeretetszolgálat a Karitatív Tanács tagjaként a kormánytól arra, 
hogy a hazánkba érkező menekülteket segítsék. Mire fordították 
ezt az összeget?
A Magyar református Szeretetszolgálat már évekkel 
ezelőtt megkezdte a menekülteket segítő szolgálatát, 
a Debreceni Befogadó állomásra rendszeresen jár-
tunk, amíg az be nem zárt. Most minden héten kedden 
megyünk a röszkei és a tompai tranzitzónába, pénte-
ken pedig a Nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó 
Központba, ahova egyedüli segélyszervezetként járunk. 
Itt tartós élelmiszereket, higiéniai termékeket, ruhákat 
osztunk, emellett próbálunk arra is fókuszálni, hogy 
szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni a várakozók. 
Szervezünk foglalkozásokat, kézműveskedést, sportot, 
és feltöltöttük angol, urdu, pastu és arab könyvekkel a 
könyvtárakat. A forrásokból infrastrukturális fejlesz-

Folyamatosan jelen van a Magyar Református Szere-
tetszolgálat a menekültek között a röszkei és tompai 
tranzitzónákban és a nyírbátori menekülttábor-
ban. Nemcsak tartós élelmiszerrel segítünk, hanem 
könyvtárt bővítünk, sportprogramot szervezünk és 
lelkigondozunk. Egyre több keresztyén menekült ér-
kezik hazánkba, számukra megkönnyebbülés, amikor 
keresztyénekkel, akár lelkészekkel beszélhetnek. Ju-
hász Márton a Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója 
mutatta be a menekültek között végzett szolgálatot.
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Az Önkéntes Diakóniai Év 20 évvel ezelőtt, a Magyaror-
szági Református Egyház elnökségi határozata alapján 
1997-ben kezdte meg munkáját 18-30 év közötti fiata-
lok megszólításával, hogy önkéntes szolgálatot végez-
zenek itthon vagy külföldön. 

Néhány fontos elem a programiroda sokrétű munká-
jából:
– Hosszú távú és teljes idős önkéntes tevékenység 

lehetőségének bemutatása illetve szervezése fiatal 
felnőttek részére.

– Önkéntesek toborzása (akciók, rendezvények) szer-
vezése iskolákban és iskolákon kívül.

– Képzések és szemináriumok szervezése fiatal fel-
nőtteknek, akik önkéntesek szeretnének lenni. Fel-
készítés az önkéntes szolgálatra és utókövetés az 
önkéntes tevékenység után.

– Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) hivatalos akk-
reditált szervezete vagyunk 2000 óta.

– Tagja vagyunk az Ecumenical Diaconal Year Net-
worknek, ami egy önkéntes szervezeteket tömörítő 
keresztyén hálózat.

– Kapcsolatot tartunk külföldi önkéntes szervezetek-
kel és hazai önkénteseket befogadó intézményekkel 
és gyülekezetekkel. 

– Felkészítő képzéseket és találkozókat szervezünk a 
mentorok részére.

– Életünkben fontos szerepet játszik a hátrányos hely-
zetű fiatalok, budapesti vagy vidéki cigány fiatalok 
megszólítása. Párbeszédre lehetőségre adó alkal-
mak, beszélgetések, szemináriumok szervezése a 
többségi társadalom tagjaival.

Önkéntes Diakóniai Év Programiroda

20 éve kezdődött
– Az ÖDE Programiroda koordinálta és bonyolította le 

azt a 2 éves programot, mely cigány és nem cigány 
fiatalok bevonásával valósult meg. A programban 
elsősorban olyan cigány fiatalok vettek részt, akik 
kisközösségekből érkeztek, akiknek nagy lehetősé-
get jelentett az a fajta lehetőség, hogy az önkéntes 
szolgálat által formálódjanak. Így szemléletük is 
formálódott és passzív segítettekből, ők váltak aktív 
segítőkké, ami által nemcsak önmagukról kialakított 
képük változott, hanem a többségi társadalom képe 
is megváltozott vagy alakult a projekt következtében. 
Ebben a szolgálatban 80 fiatal vett részt.

– Közel 1300 fiatal volt már önkéntes az Önkéntes Dia-
kóniai Év (ÖDE) keretében az elmúlt 20 évben.

Az önkéntes szolgálat hozzájárul a szociális biztonság 
elősegítéséhez, azt az érzést adja, jó helyen vagyok, 
szükség van rám. Hozzájárul a személyes fejlődéshez, 
fejleszti a kulcskompetenciákat, a szociális érzékeny-
séget, hozzájárul közösségek formálásához, hálózato-
kat és kötelékeket hoz létre.
Ez mind igaz és az hosszú évek alatt sok érdekes és 
áldott történetet láttam. Most két példát emelnék ki.
A hazatérő önkéntesek őszinte tűzzel és szeretetettel 
járnak vissza a legkülönbözőbb rendezvényekre és az új 
önkéntesek közé segíteni (volt olyan önkéntes, aki csak 
ezért vett ki szabadságot, de ismerünk olyan önkéntes 
segítőt, akinek a lelkesedése egy évtized óta nem lan-
kadt és újra és újra jön, szeretettel és önfeláldozással 
szolgál, tanácsol).
Az „ödés” hazatérő önkéntesek számos egyházunk ál-
tal szervezett önkéntes akcióban részt vesznek és vi-
szik magukkal a szolgálatuk során feléledt lelkesedést, 
lángot. Az önkéntes szolgálat számukra egy olyan sajá-
tos út, ami során irányt kapnak arra nézve, hogy merre 
tovább. Önkéntes szolgálatuk alatt önállóbbá válnak és 
úgy is mondhatnám megküzdési stratégiájuk sokban 
fejlődik. Egy önkéntes személyes vallomásával zárom: 
„Megtanultam, hogy nem tudok megmenteni senkit, csak szeretni 
őket és imádkozni értük. Megtanultam, hogy az emberi gonosz-
ság ellenére Isten kegyelme képes működni, elég kettő vagy három 
imádkozó ember, és ez nagyobb erő, mint az összes áskálódás. 
Még tanulom elfogadni a határaimat, és azt, hogy Isten tudja, mit 
miért enged meg. Megtanultam, hogy saját erőmből semmire sem 
vagyok képes, viszont Isten csatornájaként semmi sem lehetet-
len, és a legnagyobbak a mindennapi apró csodák az életünkben.”  
H. Zsuzsanna
Szeretettel várunk mindenkit 2017. november 8-án a 
Németajkú református Egyházközség templomába a 
17 órakor kezdődő hálaadó ünnepségre!
Soli Deo Gloria!

Závodi Emese
lelkész

Önkéntes Diakóniai Év
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2013-ban indult a Magyar Református Szeretetszol-
gálatnál a Közfoglalkoztatási program, mely folyama-
tosan bővül, új foglalkoztatási pontok jelentkeznek, 
idén pedig új elemként a Kulturális közfoglalkoztatás 
is elindult. Mára 380 településen, 490 foglalkoztatási-
ponton összesen 2389 fő foglalkoztatásával segítjük 
egyházközségeink, intézményeink életét. 

A Szeretetszolgálat célja, hogy a református gyüleke-
zetek és intézmények részére országszerte elérhető-
vé tegye a közfoglalkoztatás lehetőségét. Egyrészről 
azt, hogy az erőforrás hiányában elmaradt munkálatok 
(közérdekű tevékenységet végző gyülekezeti/diakóniai 
munka támogatása, temető karbantartása, ápolása, 
templomok, parókiák körüli területek és az épületek ki-
sebb karbantartása, szociális feladatot ellátó intézmé-
nyek munkájának támogatása) ellátására munkaerőt 
tudjanak alkalmazni, ahol erre helyben nincs más mód. 
Másrészről pedig a program alkalmat nyújt az álláske-
resők számára a hasznos és tartalmas, az önbecsülést, 
készségeket és képességeket javító munkavégzésére 
továbbá arra, hogy a szerény anyagi körülmények kö-
zött, elszigetelt, hátrányos helyzetű térségekben élők 
számára szolgálatunk ezen a programon keresztül is 
segíteni tudjon. A programban alkalmazott munkavál-

Missziós eszköz a munka
lalókra nem csupán munkaadóként tekintünk. Minden 
esetben maga az ember kerül a központba, így figye-
lembe vesszük az adott személy képességeit és minden 
helyszín vezetője törekedik arra, hogy a nyílt munka-
erőpiacon is hasznosítható készségekkel, tudással vér-
tezze fel az álláskereső személyeket, hogy a későbbi-
ekben önfenntartó életvitelt tudjanak folytatni. 
A közfoglalkoztatási programban alkalmazott munka-
vállalók között volt, aki úgy fogalmazta meg velősen a 
program lényegét, hogy: „újra van értelme felkelni.” Ez 
igazán kifejezi azt, hogy milyen hatással van a munka-
végzés az életére nézve. A dolgozni akaró emberek ön-
becsülését és közösség általi elismerését tudjuk a köz-
foglalkoztatási program segítségével helyreállítani, sok 
helyszínen, sok ember életében. A református Közfog-
lalkoztatási Program mintaprogramként is számottevő 
eredményeket tud felmutatni, mivel olyan kis települé-
seken is aktivizálni tud álláskereső személyeket, ahol 
megfelelő szervezeti háttér hiányában az aktív munka-
erő-piaci eszközök nem tudnak kellő hatást kifejteni. 

„Hálásak vagyunk a közfoglalkoztatás lehetőségéért, hiszen mi-
óta e program működik, a gyülekezeti ház, a templom, a gyüleke-
zet kültéri területei mindig tisztán, rendezetten várják a közösség 
tagjait, és öröm, hogy olyan személyek számára tudunk foglalkoz-
tatást kínálni, akik a közfoglalkoztatás előtt évekig nem tudtak 
máshol elhelyezkedni.” (Alsózsolcai foglalkoztatási-pont)
„Az egyházközség gyülekezete és a szórvány gyülekezet életé-
ben rendkívüli nagy jelentőséggel bír a közfoglalkoztatás, hiszen 
amellett, hogy 8 család megélhetését biztosítja a program, egy 
kiváló dolgozói kollektíva alakult ki jó munka hangulat van, s a 
közfoglalkoztatás nélkül azokra a jelentős értéket képviselő fej-
lesztésekre, amelyeket végrehajtottunk, soha nem lett volna lehe-
tőségünk.” (Tiszaroffi foglalkoztatási-pont)

Lutár Balázs
szociális programok vezetője

Beszámoló
Jobb adni„Gondol ránk az Úr, 

meg fog áldani.” 
(Zsolt 115,12)
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Beszámoló
„... állhatatossággal fussuk meg 
az előttünk levő pályát.” 

(Zsid 12,1)

Szeretetszolgálatunk a 2016/2017-es tanévben 100 
tehetséges, hátrányos helyzetű diákot támogatott a 
Nyilas Misi Ösztöndíj Programon keresztül. Hálásan 
köszönjük támogatásukat, hiszen e nélkül nem való-
sulhatott volna meg a program. Az alábbiakban meg-
osztunk néhány beszámolót a tavalyi ösztöndíjasaink 
sikereiről, eredményeiről. 

Pósa Fanni (zene) 
„Most fejeztem Szerbiában, Szabadkán a középfokú zeneiskolát 
klasszikus kürt szakon. Ebben az évben, azaz a II. félévben még 
nagyobb dolgokat értem el, mint az elsőben. Felvettek Hollandiá-
ba-Rotterdamba a Codarts művészeti akadémia jazz szakára, 
ami hatalmas dolog, mivel én vagyok az első jazz kürtös diák a 
holland akadémia történetében. Ennek az ösztöndíjnak köszön-
hetően fedezni tudtam az utazás, a felvételi költségeit, és a külön 
órákat, valamint lehetőségem volt különböző programokon, ese-
ményeken részt venni.”

Fodor Ferenc andor (sPort)
„A megküldött ösztöndíj mindkét része a sportoló felhasználásá-
ban, sporttevékenysége fejlesztése céljára a Szolnoki Vízilabda 
Sport Club számlájára tagdíjfizetés térítésére került felhaszná-
lásra, melynek összege 8000 Ft/hó, valamint sportfelszerelés 
vásárlására (úszónadrág, köntös, papucs, úszószemüveg) és a 
tanév alatt felmerült utazási költségeit fedezte. Az egyesület a 
hét minden napján biztosította a tanuló részére az edzés lehe-
tőségét (vízfelületet edző,- és konditermet, öltözőt), szakképzett 
trénerekkel, vízilabda edzőkkel. Hétvégeken Andor a Szolnoki 
Vízilabda Sport Club serdülő és ifjúsági korosztályos csapatá-
ban vett részt a Magyar Vízilabda Szövetség által megrendezett 
Országos Vízilabda Bajnokság mérkőzésein. Andor az edzése-
ken szorgalmasan készült, a bajnoki meccseken is eredményesen 
szerepelt csapatával. Az elmúlt tanévben megrendezésre került 
Szolnokon több számos vízilabda kupa, torna, ahol szép sikere-
ket értek el. Egyike volt a II. Boros Ottó Serdülő Vízilabda Torna 
(2017.), melyen csapata ezüstérmes lett. Ezen a tornán Andor 
egy mérkőzésen 3 gólt is lőtt, mellyel kiemelkedően hozzájárult a 

Nyilas Misi Ösztöndíj

győzelemhez. Andor az elmúlt tanévben sikeres vízimentő (nyílt-
vízi, belvízi) / úszómester vizsgát tett, melyek megszerzésével 
a nyári szünidőben elsősegélynyújtás, vízből mentés, karitatív 
önkéntes munkát vállalhat a Vízimentők Magyarországi Szak-
szolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület megbízásában. Mély-
séges hálával és köszönettel tartozunk az alapítványnak, hogy 
hozzásegítették Őt támogatásukkal kitartó, eredményes edző-
munkájához és céljai megvalósításához!”

A Magyar református Szeretetszolgálat az idei tanév-
ben is meghirdeti a Nyilas Misi Ösztöndíj Programot, 
mellyel 50 tehetséges diákot támogat a Kárpát-me-
dencében. A 2017/2018-as tanévben szeptember 11. 
és október 31. között lehet pályázni az ösztöndíjra a  
http://legyenfolytatas.jobbadni.hu/ oldalon.
Köszönettel fogadjuk és várjuk adományaikat, melyek-
kel támogatják a tehetséges, de nehéz körülmények 
között élő diákokat. Egy ösztöndíjas havonta 10 000  
forint ösztöndíjat kap, a teljes tanévre (10 hónap) ez  
100 000 forint támogatást jelent.

Fejér Zsófia

Támogatásával hozzájárulhat a tehetséges diákok 
álmainak megvalósulásához!

Online adományozás: www.jobbadni.hu
Számlaszám: 10702019-85008898-51100005
A csekk vagy átutalás közlemény rovatában  
kérjük, tüntesse fel „Nyilas Misi Ösztöndíj”!



A TEHETSÉG KINCS!
KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES VAGY EGY TANTÁRGYBAN, 

MŰVÉSZETI ÁGBAN VAGY SPORTBAN? 

Segítünk álmaid megvalósításában!

Kik pályázhatnak?
Magyar vagy határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő nappali tagozatos, szociálisan 

hátrányos helyzetű, tehetséges 5-12. osztályos diákok.

Jelentkezési időszak:
szeptember 11-től  október 31-ig

Mivel lehet jelentkezni?
Ha kiemelkedően tehetséges vagy valamely sportágban, művészeti tevékenységben vagy bármely 

tantárgyban (természettudomány, bölcsészettudomány), akkor jelentkezz!

Hogyan lehet jelentkezni?
Jelentkezni www.legyenfolytatas.jobbadni.hu oldalon lehet.

Mennyi a havi ösztöndíj összege?
10.000 Ft valamennyi ösztöndíjas részére egy tanéven (10 hónap) keresztül.

www.jobbadni.hu

Egy hívás is segít!      1358
                          Egy hívás 250 forint.

legyenfolytatas.jobbadni.hu
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 Gyereksarok

Magyar Református 
Szeretetszolgálat
Jobb adni – Gyereksarok
1146 Budapest,
Hungária krt. 200.

„Engedjétek hozzám jönni  
a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok 
őket, mert ilyeneké az Isten országa.” 

(Mk 10,14)

Kedves Gyerekek!
A tudás érték. Ezt vallja a Magyar Református Szeretetszolgálat is, ezért hoztuk létre a Nyilas Misi Ösztöndíj Prog-
ramunkat, melynek keretében tehetséges gyerekeket támogatunk álmaik megvalósításában. Ha úgy érzed, hogy 
Te is szeretnél ennek részese lenni, vagy ismersz valakit a környezetedben, akinek ajánlhatnád, akkor ne habozz, 
jelentkezz a legyenfolytatas.jobbadni.hu oldalon.

Ismerkedj meg a Moha Erdő lakóival és tudd meg, hogyan segítettek az ifjú fakopáncsnak eljutni a Madárakadé-
miára. Töltsd ki a keresztrejtvényt és megfejtésként ösztöndíjprogramunk egyik jelmondatát kapod, ami így szól:  
A ……….. kincs. A mesét a jobbadni.hu/rajzpalyazat oldalon találod meg Tehetségek a Moha Erdőben címmel. A meg-
fejtést küldd el nekünk, a helyes megfejtést beküldők között egy ajándékcsomagot sorsolunk ki.

KERESZTREJTvÉNy

1. Mi a neve a mókus Marci unokaöccsének?
2. Melyik erdőben laknak az állatok?
3. Mi Bagoly foglalkozása?
4. Ki az ifjú tehetség, akiért összefog a csapat?
5. Hova szeretne bejutni?

Most, hogy megismerkedtél a Moha Erdőben lakókkal segíts megkeresni az eltérést 
a két kép között. Összesen 10 különbséget találhatsz, ha elég figyelmes vagy. Hajrá!

Az előző magazin játékának nyertesei:  
Bécsi Éva (Tahitótfalu) és Tokár Benjámin (Tiszavasvári)

1.

2.

3.

4.

5.



Várható megjelenés:  
2017 októbere

Várható megjelenés:  
2018 tavasza

reformáció 500

Cs. Szabó Sándor: Luther I–II. (Az út, Az igazság és az élet)
Kötetenként kb. 500 oldal, 135 x 205 mm, 3900 Ft
Cs. Szabó Sándor életrajzi regényében a reformáció legendás alakjának kalandos életét 
követi végig. 
Hans Luder mansfeldi bányász a 15. század babonás hiedelmekkel átszőtt mindennap-
jaiból szakítja ki fiát azzal, hogy Magdeburgba, Eisenachba és Erfurtba küldi tanulni. 
Martin rendkívüli tehetségének és fogékonyságának köszönhetően már korán kitűnik 
társai közül, és viszonylag egyszerűen szerzi meg magiszteri fokozatát. Fényes, felfe-
lé ívelő jövő áll előtte jogi doktorként, miközben egyre több kétely merül fel benne az 
atyai, isteni és egyházi hatalommal szemben. Csendes lázadását – egy hosszú, több-
lépcsős lelki utat bejárva – végül valódi szavakba és tettekbe önti…     

Martin Luther: 
A 147. zsoltár magyarázata
80 oldal, 124 x 183 mm, 2500 Ft
A reformáció irodalmának apró gyöngyszeme Luther 147. zsoltár-
hoz írt magyarázata, mely először olvasható magyar nyelven. A 
könyv a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából jele-
nik meg, az évfordulóhoz illő ünnepi formában. A nagy reformátor 
ihletetten szól hálátlanságról és hálaadásról, a kitartó munkálko-
dás és az Istenre hagyatkozás egységéről, Urunk áldásairól.

MEGJELENT!

www.harmat.hu



Nem vettek fel  
egyetemre, főiskolára?

Nem döntötted még el, hogy hol szeretnél továbbtanulni? 
Szeretnéd hasznosan tölteni a felszabadult idődet? 
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Légy FéL évre 
a Magyar reForMátus szeretetszoLgáLat önkéntese! 
mi pedig áLLjuk a jogosítványod Megszerzését, és nyelvi kurzuson is részt vehetsz.

Továbbá képzésekkel segítünk a pályaválasztásodban, a jövőképed kialakításában.  
Ha felkeltettük érdeklődésedet, 18 éves elmúltál, de nem vagy még 22, 

és Debrecen, Ózd vagy Vásárosnamény közelében laksz, akkor jelentkezz!  
Érdeklődni az onkentes@jobbadni.hu címen tudsz. 

www.jobbadni.hu

Adományvonal: 

Egy hívás 250 forint.

1358

Tirek.hu
tiszáninneni reformátusok

a világhálón

www.jobbadni.hu


