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„aki mást felüdít,
maga is felüdül.”
(Példabeszédek 11,25b)
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Az Ige fényénél

Tisztelt Olvasó! Kedves Támogatónk!
Hídépítővé és hídmesterré vált az a közel 16000 önkéntes, aki idén májusban a
Kárpát-medence területén részt vett a Szeretethíd programunkon. Vannak, akik
régen elkezdték a pillérek és korlátok építésének veszélyes munkáját, de vannak,
akik hídmesterként az állapotmegőrzéssel foglalkoznak egész éven át. Kultúrák,
települések, nemzedékek között épültek ezek a hidak, amelynek szimbóluma, jelszava ott volt a pólókon: Legyetek felkiáltójellé!
A Svájci Egyházak Segélyszervezetének (HEKS) referensét kísértem el május végén kárpátaljai szolgálati útjára. Az volt az érzésem, hogy bármelyik intézménybe
megyünk, ilyen láthatatlan pólókat viselnek, hiszen volt, aki egészséges és sérült
között, más pedig segítségre szoruló idős házaspár és gyülekezet között ívelt át
szakadékot.
Az iskolai év végeztével – ezeken a példákon is felbuzdulva – a Magyar Református
Szeretetszolgálat folytatja iskolatáska és tanévkezdési segítségnyújtó kampányát. Ne hárítsunk azzal, hogy nem érdemes! Nem mondhatunk le a pillanatnyilag
még tanulni nem vágyó gyerekről sem. Nem mindig tudjuk, hogy kihez fog jutni
az általunk felajánlott tanszer, táska vagy az arra szánt pénzadomány, de biztos,
hogy egy család gondján enyhítünk vele és a hosszú nyári szünet után az iskolát is
jobb kedvvel kezdheti el a gyerek.
Olvasóinkat és hozzátartozóikat, imáinkba hordozzuk és a hosszú szabadság alatt
is az Úristen oltalmába ajánljuk!

Balogh Barnabás
lelkész

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

Adminisztráció

Többször előfordul, hogy egy-egy banki átutalásnál nem tudjuk beazonosítani a
támogatót, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a megjegyzés rovatban a támogatandó cél mellett tüntessék fel saját nevüket és címüket is, erre szükségünk
van az adminisztráció és a köszönetnyilvánítás miatt. A gyülekezetek figyelmét
is felhívjuk erre a segítségkérésre, hiszen sokszor feladóként csak a Református
Egyházközség szerepel, de a település, a gyülekezet neve nem. Kérjük, segítsék
munkánkat a név és a cím pontos feltüntetésével!

Imádkozhatsz! Imádkozz! Hatsz!
Imádkozzunk
a nélkülözésben élő családokért!

Imádkozzunk
az orvoscsoport bangladeshi
missziójáért!

Imádkozzunk
a tehetséges, de nehéz
körülmények között élő diákokért!
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Felhívás

„Boldogok az irgalmasok,
mert ők irgalmasságot nyernek.”
(Máté 5,7)

„Egy táskányi boldogság”
Ha van már nem használt, de jó állapotban lévő iskolatáskája, vagy más olyan eszköz, ami iskolakezdéshez
elengedhetetlen, akkor csatlakozzon a Kárpát-medencei gyűjtéshez, hogy minél több diákhoz juthasson el
segítség!

Annak, aki olvasta a nemrég kiadott érzékenyítő mesekönyvünk „Egy táskányi boldogság” című meséjét, ismerős lesz a következő történet.
Kornél orvosnak készül, de a család anyagi nehézségei
miatt nélkülözésben él és az alapvető iskolai felszerelései is hiányoznak. A Moha erdő lakóinak sírja el bánatát,
akik készségesen sietnek a segítségére és tesznek meg
mindent azért, hogy Kornélnak legyen iskolatáskája,
tolltartója és ceruzái. A segítség, végül egy Kornél korabeli kisfiútól és anyukájától érkezik, akik a jótékonykodás után nem kevésbé boldogabbak, mint maga a megajándékozott.

A Moha erdő lakóinak példájára idén is megszervezi a
Magyar Református Szeretetszolgálat az országos iskolatáska- és tanszergyűjtő akciót. Látva a szükséget és
az elmúlt évek tapasztalatait, úgy gondoljuk, hogy nagy
hiányt pótol ez a kezdeményezés.
Minden iskolatáskát, tolltartót szívesen fogadunk, ami
még jó állapotban van, továbbá zsírkrétát, színes és
grafitceruzát, vízfestékeket és ecseteket és egyéb rajzeszközöket várunk a gyűjtőpontokon. Ha valaki teheti,
a bevásárlásnál is gondoljon a nélkülözésben élőkre és
egy-egy füzettel, írószerrel segítse a tanévkezdésüket.
A Moha erdő lakói összefogtak, és mindenki a tőle telhetővel segített, hogy Kornél arca újra mosolyra derülhessen. Legyünk mi is olyanok, mint a képzeletbeli erdő,
képzeletbeli lakói. Ajándékozzunk valakinek egy táskányi boldogságot!

A mese teljes változatát a www.jobbadni.hu/
rajzpalyazat oldalán olvashatják, a gyűjtőhelyek
listáját pedig a www.jobbadni.hu/iskolataska
oldalon nézhetik meg.

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok
az emberek előtt, hogy lássák
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,16)
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Szeretethíd

10. Szeretethíd

Kárpát-medencei református önkéntes napok

református püspök vállalta. Véleménye szerint „az önkéntesség alapozza meg azt az érzést, hogy számíthatok
a másikra, és még inkább, hogy a másik számíthat rám.
Jézus azt mondja: „…ha valaki egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre.” Vannak dolgok, amiket kötelező
megcsinálni, de Krisztusi ihletből még ugyanennyit hozzá lehet tenni. A Szeretethíd erre megtanítja a fiatalokat,
időseket és bárkit, aki részt vesz a programon.”

Május 25-én és 26-án közel 16 000 ember érezte fontosnak, hogy csatlakozzon a Református Szeretetszolgálat jubileumi, tizedik Szeretethíd Kárpát-medencei
Református Önkéntes Napok programjához. A mintegy
270 településen 350 program valósult meg szerte a Kárpát-medencében. A 2018-as Szeretethíd egyházi fővédnökségét Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki

Több olyan csoport is van, amelyek már a kezdetektől
részt vettek a Szeretethíd megmozdulásban. A SzentesFelsőpárti Református Egyházközség lelkes csapata
számára már hagyomány, hogy májusban közösen tegyék rendbe környezetüket vagy látogassanak el a helyi óvodába mesét olvasni. A Mezőcsáti Református
Gyülekezet 2009-ben csak néhány fővel, mára azonban
már a több száz fős református iskola diákjaival közösen számtalan területen segítenek a helyi önkormányzattal. Idén az iskola és az óvoda udvarát és játszóterét
tették rendbe, valamint idősekhez látogattak el. A Budafoki Rózsakerti Demjén István Általános Iskola diákjai
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számára szintén éves gyakorlat, hogy csatlakozzanak a
Szeretethídhoz. Már első osztályban megismerkednek a
diákok az önkéntességgel, melyre az iskola vezetősége
nagy hangsúlyt fektet. Idén a diákok az iskola udvarának
rendbetétele mellett időseknél, fogyatékos fiataloknál
és óvodákba látogattak el és kedveskedtek egy-egy előadással. A Tiszaszentimrei Református Gyülekezet lelkipásztora, Fodor-Csipes Anikó a kezdetektől koordinátorként segíti a Szeretethíd szervezését. „A Szeretethíd
nem más, mint Isten belénk kódolt felebaráti parancsa,
amely évről évre testet ölt kézzel fogható munkáinkban,
de még inkább lelkünk összekapcsolódásában szerte
a Kárpát-medencében. Olyan isteni elhívás ez, amire
nem mondhatunk nemet” – vallja Anikó. (Forrás: http://
reformatus.hu/mutat/15208/).
A Szeretethíd idei plakátján a Mózes-Horváth család
szerepelt, akik szintén a kezdetektől részt vettek az
önkéntes programban. A kilenc gyermekes család számára családi program a Szeretethíd. Idén kiemelten is
fontosnak tartották a szervezők, hogy a Szeretethíd családokat összekötő szerepét is hangsúlyozzák, hiszen ez
a program is aktív része az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családok Éve programjának. A Minisztérium
támogatásának köszönhetően Vastag Csaba, Vastag Tamás és a Veszprémi Légierő Zenekar közreműködésével
jótékonysági koncerttel nyithatta meg a Szeretetszolgálat a tizedik Szeretethidat május 24-én a budapesti
Nyugati téren. Debrecenben pedig a helyi önkormányzat
támogatásával jótékonysági gyermeknap valósulhatott
meg a Szeretetszolgálat és a Gyermekintenzív Alapítvány szervezésében a Gyermekklinika területén. Ózdon
Pintér Bélával közösen énekeltek a hittanosok, míg Vásárosnaményban gyermeknapon és jótékonysági futóversenyen vehettek részt a Szeretethídhoz csatlakozók.
Szentendrén szintén a családok kerültek a középpontba,
családi kincskereső futást szerveztek, melynek regisztrációs díját a Bárczi Gusztáv Iskola hátrányos helyzetű
diákjainak ajánlották fel. A Szeretethíd generációkat
összekötő szerepe minden évben bebizonyítja, hogy az
önkéntességhez nem lehetünk túl fiatalok vagy túl idősek. A Budai Csillagvirág Református Családi Bölcsőde,
a siklósi Sztárai Mihály Általános Iskola és Óvoda vagy a
Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda fiatal önkéntesei csak néhány példa arra, hogy lehet már

kis korban tudatosan odafigyelni környezetünkre, egymásra. A fiatalok számára nagyon fontos, hogy otthon
és a körülöttük élő felnőttektől jó példát lássanak. Így az
önkéntesség, a segítség életük természetes részévé válik. Számos csoportban és településen dolgoztak együtt
idősek és fiatalok. A budai gyülekezet már hagyományos
programja a bontott fonalakból készült takarók készítése, melyeket gyermekotthonokba juttatnak el. A fonalak
bontásában az idősebb résztvevőknek, mint a 92 éves
Zsizsi néninek fiatal segítői is akadtak.
A 16 000 önkéntes közel harmada határon túlról csatlakozott a Szeretethídhoz. Kárpátalján számos településen fogtak össze a gyülekezetek tagjai, hogy szebbé
tegyék környezetüket. Borzsován kerítést festettek,
kertet takarítottak, Bátyún a régi temetőt tették rendbe.
A ráti gyülekezet idén először csatlakozott a Szeretethídhoz és a játszóteret, parkot tisztították meg a szeméttől. A Somorjai Református Egyházközség adott otthont
a Szeretethíd felvidéki központi megnyitójának, ahol
Kristóf Réka, komáromi származású operaénekesnő
és Hodossy Péter maratonfutó vállalták az idei felvidéki Szeretethíd védnökségét. A siketmisszió munkatársai
Kolozsváron több száz fiatal számára tartottak érzékenyítő programot a Szeretethídon. A Nagyszalontai Református Egyházközség önkéntesei idén először regisztráltak a Szeretethídra. A résztvevők többek között kerítést
festettek, időseket látogattak meg és egy park kialakításában segédkeztek. A Szerbiai Református Egyház és az
önkéntesei szintén a környezetük szebbé tételét tűzték
ki célul az idei Szeretethídon. Pacséron például napközi udvarát és a játszóteret tették rendbe. Horvátországi
Református Keresztyén Kálvini Egyház csapata pedig a
Sepsén élő időseket látogatta meg, és tette szebbé napjukat néhány kedves mondattal, énekkel.
Az idei Szeretethíd során is megvalósult az, amit sok
ezer önkéntes a pólóján hordott ezen a két napon: Legyetek felkiáltójellé! Szendrey Ferenc koordinátorunk
így fogalmazott: „Felkiáltójelek lettünk egy kérdőjellel
teli világban. Felkiáltójelként üzentük a világnak, hogy
nem csak anyagi javakért lehet jót tenni másokért, hanem önzetlenül is segíthetünk.”

A Szeretethíd képeket, beszámolókat továbbra is
várunk a szeretethid@jobbadni.hu email címre.

„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon,
öljön és pusztítson; én azért jöttem,
hogy életük legyen, sőt bőségben
éljenek.” (János 10,10)
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Hírek, segítettünk

Ételosztás Debrecenben

A hagyományokhoz híven idén is megszervezte húsvéti
ételosztását Debrecenben a Magyar Református Szeretetszolgálat. A rendszeres segítségnyújtó programok
mellett húsvét előtt 25 családot ajándékoztunk meg
tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokkal, összesen 100 000 forint értékben, valamint több helyszínen
sonkás szendvicset, főtt tojást és meleg teát osztottunk
a rászorulóknak főtiszteletű dr. Fekete Károly tiszántúli
református püspökkel együtt. Köszönjük támogatóink
és önkénteseink segítségét, hiszen így közösen tehettük szebbé a nélkülözők ünnepét!

Adománygyűjtés a PlayKID-en
A Magyar Református Szeretetszolgálat egy éve
meghívást kap a PlayKID, PlayIT, MindeShow rendezvényekre, ahol a szervezet bemutatása mellett
játékokkal várja az érdeklődőket, a szervezők pedig
adománygyűjtéssel segítik a szeretetszolgálat nélkülözők között végzett szolgálatát. Idén a gyereknaphoz
kapcsolódó PlayKID rendezvényen is bemutatkozási lehetőséget kapott a szeretetszolgálat, valamint a
program szervezői adománygyűjtést hirdettek. Iskolaszereket, tartós élelmiszereket hoztak támogatásként a program résztvevői.
Köszönjük a megjelenési lehetőséget, a támogatást,
önkénteseinknek pedig, hogy lelkesen beszéltek a segítségnyújtási lehetőségekről és a legkisebbeket játékokkal várták!
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Gyereknap Vaján

A Vajai Református Egyházközség a Református Szeretetszolgálattal közösen családi és gyülekezeti napot
szervezett, melyre a vásárosnaményi irodánk munkatársai látogattak el. A gyerekek és szüleik kézműves
foglalkozáson vettek részt, kipróbálhattak különböző fa játékokat, óriás buborékot fújhattak és vicces
ügyességi váltóversenyeken tették próbára tudásukat.
A legnépszerűbb a csillámtetoválás, az arcfestés és az
ugrálóvár volt.

Gyereknap
Tiszakerecsenyben

Gyors segítség a kárpátaljai
bombatámadás után
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
bombatámadásban kiégett székházának felújítását segítette a Magyar Református Szeretetszolgálat. A református szeretetszolgálat célja a határon túli magyarok
támogatása, Kárpátaljának kiemelt figyelmet szentelünk. Kétezer-ötszáz eurót, azaz nagyságrendileg hétszázhetvenezer forintot adtunk át a KMKSZ elnökének,
emellett felajánlottuk fizikai segítségünket, mivel a földszinten minden kiégett a székházban. Bútorokat is ajánlottunk a szervezet részére. Amit adunk, mi is kapjuk valahonnan. Most a Kárpátaljai Koordinációs Irodánkban
dolgozó kollégánk egy holland alapítvánnyal, a Stichting
Kinderen in Nood, azaz az Alapítvány a Nélkülözésben
Lévő Gyermekekért munkatársaival került kapcsolatba. Ők úgy gondolták, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat jó közvetítő szervezet, jó postás, hogy
eljusson az anyagi támogatás Kárpátaljára. A pénzt
Juhász Márton ügyvezető igazgató adta át Brenzovits
Lászlónak, a KMKSZ elnökének, Budapesten. Nem új
keletű a kapcsolat a KMKSZ-el, évek óta együttműködünk, korábban például számítógépekkel támogattuk a
szövetség munkáját.

Az MRSZ Vásárosnaményi Irodája is részt vett a Tiszakerecsenyi Református Egyházközség által szervezett
Gyermeknapon. A gyerekek a Szerencsekerék által
játékos formában ismerkedhettek meg a Szeretetszolgálattal és a Szeretethíd önkéntes rendezvénnyel, miközben nagyon sok játékot kaptak. Természetesen nem
maradhatott el a hűtőmágnes és ajtódísz készítése, a
csillámtetoválás és az ugrálóvár sem.

Országos videópályázat középiskolásoknak

HA SZUPERHŐS LEHETNÉL, KIKNEK SEGÍTENÉL?
A beteg gyerekeknek, a hajléktalanoknak, az éhezőknek...?
MONDD EL NEKÜNK!

9-13. évfolyamos diákok (osztályok,
csoportok) jelentkezhetnek
max. 3 perces videóval.
Határidő: október 23.
Tegyünk együtt! Az „Erő” veled van!
Díjazás:
I. díj: GoPro kamera
+ 100.000 Ft vásárlási utalvány
II. díj: Korda Filmpark látogatás
+ 60.000 Ft vásárlási utalvány
III. díj: Harry Potter szabaduló szoba
+ 40.000 Ft vásárlási utalvány
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány országos videópályázatot hirdet középiskolás
diákoknak. A pályázat célja a társadalmi problémákra, egyenlőtlenségekre, a társadalmi
felelősségvállalás fontosságára való figyelemfelhívás.

További információk és jelentkezés: www.jobbadni.hu/videopalyazat

Egy hívás is segít!
Támogatók:

1358

MRSZeretetszolgalat
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„Hála legyen Istennek
kimondhatatlan ajándékáért!”
(2 Korinthus 9,15)

Határtalan szeretet

„Selye János, a magyar tudós, aki felfedezte a “stressz” jelentőségét, hosszan fejtegeti, hogy aki jó, másokkal jót tesz, adakozik,
azt az embert a HÁLA öleli meg. A hálát érezni boldogság. Kit
nem töltött már el öröm, amikor hallotta, amikor neki mondták:
köszönöm! “Csak” ennyi. Mégis. Valami boldogságba oldódik a
szív, amikor hála érinti. Nagyobb boldogság adni, mint kapni! Ki
hálás neked? Hallottad ma: köszönöm? Te mondtad valakinek?
Betölt a hála? Tégy jót, és hála öleli körül a szívedet. A hála barátokat gyűjt neked.” Mácz István

Átölelő hála

Beszámoló Szeretetszolgálatunk Kárpátalján
végzett munkájáról
Isten kegyelméből Szeretetszolgálatunk 2018-ban is
folytathatta kárpátaljai testvéreink segítését. Iszlai Gergely munkatársammal az elmúlt hónapokban több mint
30 alkalommal járhattunk Kárpátalján. Ezek alatt a segélyező utak alatt minden alkalommal megállapítottuk,
hogy kiváltságos helyzetben vagyunk, hiszen bennünket
– Mácz István szavaival élve –, munkánk folyamán rendszeresen átölel a támogatottak hálája.

Hálásak vagyunk Urunknak, mert
– belföldi és külföldi támogatók jóvoltából sikerült
megteremteni 150 hátrányos helyzetű kárpátaljai
gyermek nyári üdülésének az anyagi hátterét
– 350 ezer forinttal sikerült támogatni a 4 kárpátaljai
református líceum szegény, de tehetséges diákjait a
Nyilas Misi Ösztöndíjprogram keretein belül
– sikerült két elektromos kerekesszékkel megajándékozni a Nagydobronyi Református Gyermekotthon
két lakóját, K. Tündét és K. Jánát, kiknek kiszélesedett a szűkös világa a kerekesszékek segítségével
és már templomba is el tudnak menni. Mindketten
nagyon boldogok és hálásak ezért a hatalmas ajándékért
– az alábbi helyeken sikerült segélyeket átadni: Ungvár, Nagydobrony, Dercen, Beregszász, Mezővári,
Bene, Visk, Mezőkaszony és Csongor
– tavasszal ötszáz szegény családnak sikerült zöldség
vetőmag csomagot átadnunk
–	Abaújváron, Karcagon, Nagyivánon, Fegyverneken
és Berekfürdőn több száz ember előtt beszámolhattunk kárpátaljai munkánkról.

Isten mindezidáig megsegített és megáldott bennünket
az Ő kegyelmével, és a támogatottak hálájával. Ezzel
a beszámolóval szeretnénk, ha a mi hálánk megölelné
Isten szívét és kedves Támogatóink szívét is.
Kérem, anyagi lehetőségei szerint támogassa Kárpátalján végzett szolgálatunkat!
Bankszámlaszám:
Magyar Református Szeretetszolgálat:
10702019-85008898-52400009
Mindezekért Istené legyen a dicsőség!

TOVÁBBI RÉSZLETEK: WWW.JOBBADNI.HU/KONCERT

A Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíjprogramja keretében évről-évre olyan tehetséges fiatalokat
támogat szerte a Kárpát-medencében, akik hátrányos helyzetük miatt segítség nélkül nehezebben tudják a kitűzött
céljaikat megvalósítani, tehetségüket kibontakoztatni. A Lords of the Organ sorozat a hangszer legnagyobb szerzőit
és örökéletű műalkotásaikat állítja színpadra a következő években. Az Orgona Lordjai olyanok a hangszer történetében, mint egy-egy bíbor színű könyvjelző az örökkévalóság enciklopédiájában. A kötet Bachnál természetesen minden
évben kinyílik, majd jobban és kevésbé ismert mesterművek között lapozgatunk, a bravúros orgona átiratok pedig
mindig más, nem orgona szerzőt emelnek a Lordok közé. A koncert tehát egyszerre kínál jól ismert klasszikus muzsikákat, friss érdekességeket, és meglepő élményeket a hangszerek királyának udvartartásából.
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Misszió

„Megparancsoltam neked, hogy légy
erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert
veled van Istened, az Úr mindenütt,
amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)

Bangladeshi misszió

A Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes orvosokból álló orvoscsoportja júliusban Bangladesbe utazik,
hogy a mianmari tisztogatás elől Bangladesbe menekülő rohingják között orvosi szolgálatot végezzen.
2017 nyarán óriási menekültáradat indult el Banglades felé. Már több mint 900 ezer rohingja él nehéz körülmények között. A folyamatos esőzés, feláztatja a talajt, aminek következtében sártengerré válik a menekülttábor.
Az öldöklés, a szexuális és fizika erőszak, és a porig égett falvak, mindennaposak, a súlyos élelmiszerhiány pedig
alultápláltsághoz vezet.
Ilyen körülmények közé utazik el a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsapata 11 fővel.
A 14 napos út és az ott tartózkodás célja, hogy megfelelő szaktudással és eszközökkel, orvosi szolgálatot végezzenek önkéntes orvosaink.
Kérjük, támogassa orvosi missziónkat!

Támogatási módok:
✔ Online adományozás: www.jobbadni.hu/adomanyozas
✔ Átutalás a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára: 10702019-85008898-51100005ös számlaszámára „Rohingják” megjegyzéssel
✔ Egy hívás is segít! A 1358-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal támogatja a
Szeretetszolgálat tevékenységét.
✔ Kérjük, imádságban is gondoljon az orvosi misszióra!

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben
van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek
tulajdonítsuk, és ne magunknak.”
(2Korinthus 4,7)

Jobb adni
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Nyilas Misi Ösztöndíj

A tehetség kincs!

… jelszóval hirdeti meg újra ösztöndíjprogramját
a Magyar Református Szeretetszolgálat

A pályázat célja, hogy olyan tehetséges, ám rászoruló gyermekeket támogasson, akik kitartó munkával
és szorgalommal, kiváló eredményeket érhetnek el.
A támogatott területek elsősorban művészet, sport,
bölcsészet-, illetve természettudományok.

Megkértünk néhány fiatalt –, akik résztvettek a programban –, hogy meséljenek nekünk arról, mit köszönhetnek a Nyilas Misi Ösztöndíjnak?
„Az ösztöndíj segítségével külön táncórákon egyéni (solo) tánccal is tudok versenyre nevezni Ezeket a felkészüléseket is az
ösztöndíj támogatásával valósíthatom meg. A következő beszámolómban már a versenyekről az elért eredményekről, helyezésekről szeretnék írni.” (Kiss Anett)
„Hét éves korom óta kajakozom a zentai Tiszavirág Kajakklubban. Nagy vágyam volt, hogy eljuthassak a csapattal egy úgynevezett meleg vizes edzőtáborba szezonkezdés előtt. A Nyilas
Misi ösztöndíj ezt tette lehetővé számomra. Így nagyobb esél�lyel vághatok neki az országos válogatónak is és az előttünk álló
versenyeknek is. Köszönöm a lehetőséget ezúton is.” (Opauszki
Péter)
„Az utazások és a versenyekkel járó költségek igen-igen megterhelő a szüleim részére.
Ezért köszönetet szeretnék mondani a tisztelt jótékonysági alapítványnak, hogy támogatják a tanulmányaimat, utazásaimat,
fellépéseimet, ami az önök segítsége nélkül igen nagy anyagi terhet jelentene szüleimnek.” (Paládi Máté)

Amennyiben Ön fontosnak tartja a tehetségek támogatását, illetve egyetért azzal a jelmondattal, hogy a
tehetség valóban egy kincs, amit nem szabad elásni,
támogathatja ösztöndíj programunkat.
Támogatási lehetőségek:
✔ Online adományozás: www.jobbadni.hu/
adomanyozas
✔ Utalás: a Magyar Református Szeretetszolgálat
10702019-85008898-51100005-ös számlaszámára
„Nyilas Misi Ösztöndíj” megjegyzéssel
✔ Adományvonal – 1358 Egy hívás 250 forint
adományt jelent
✔ Csekk igényelhető központi elérhetőségeinken.
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Vaku

„Aki tehát vallást tesz rólam
az emberek előtt, arról majd én is
vallást teszek mennyei Atyám előtt.”
(Máté 10,32)

Dr. Sári Ferenc interjú

Hogyan kerültél kapcsolatba az önkéntes orvosi szolgálattal?

Ez a történet azokra az évekre nyúlik vissza, amikor
20 évvel ezelőtt még Angliába dolgoztam. Akkor egy
„nem tudok mit kezdeni magammal a szabadságomon”
érzés elvitt Mauritániába, ahol egy hónapon keresztül
szemészeti betegeket operáltunk egy repülőgép fedélzetén. Magamra voltam utalva és azokra az eszközökre, gyógyszerekre, amiket magammal vittem. Ezekből
kellett a lehető legjobbat kihozni a lehető legtöbb ember számára. Ez a kihívás és erőpróba inspirált.
Hogy tudod összeegyeztetni az önkéntes tevékenységet
a munkáddal, magánéleteddel?

Egyrészt a privát hétterem miatt: olyan kapcsolatban
élek, ahol a párom ezt maximálisan megérti és támogatja. Másrészt a szakmai hátterem miatt. Egy hallgatólagos megegyezés van köztem és a kórházvezetés
között, hogy ha bármi olyan katasztrófahelyzet van,
ami azonnali bevetést igényel, akkor ők elengednek.
Nem volt még arra példa, hogy nemet mondtak volna.
Milyen a Református Szeretetszolgálat orvoscsoportja?

Dr. Sári Ferenc nyolc évvel ezelőtt csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat orvoscsoportjához,
melynek szakmai vezetőjeként már járt Haitin, a Fülöp-szigeteken, folyamatosan tréningeket szervez
és tart a csapat tagjainak, hogy egységes tudással
és összeszokott csapatként tudjanak együttműködni egy esetleges bevetéskor. Emellett a svédországi
Skellefteå város kórházában altatóorvos és intenzíves
doktor, valamint a sürgősségi osztály és a mentőszolgálat szaktanácsadója.

Vannak ápolóink: mentőápolók, mentőtiszt, intenzíves
szakápoló, anesztes ápoló, gyógytornász. A doktoraink
között szerepel gyermekgyógyász, altatóorvos, plasztikai sebész, belgyógyász, vegyes körzetű háziorvos.
Nagyon széles az a spektrum, amit le tudunk fedni
az önkénteseink munkájának köszönhetően. Az még
érdekes kérdés, hogy miként bővítsük a csapatot és
milyen stratégiát kövessünk ebben. A nemzetközi elvárásoknak megfelelően vannak olyan szakmák, amiket tudnunk kell képviselni egy bevetés során, ezért jó
lenne, ha több sebészeti irányítottságú kolléga lenne a
csapatban. A sebészekből sosem elég.
Hogyan látod az orvoscsoport jövőjét?

A célunk az, hogy folyamatos képzéssel meg tudjuk tartani azt a kompetenciaszintet, amit elegendőnek tudunk
tartani ahhoz, hogy jó lelkiismerettel ki tudjunk állni a
nemzetközi színtéren. Én úgy érzem, hogy ha holnap el
kellene indulunk, akkor tudom, hogy van elegendő számú, olyan képzettségű csapatjátékosunk, akikből össze
tudunk hozni egy utazókeretet. Ez egy nagyon lelkes csapat! Az önkénteseink tényleg önkéntesek. Itt mindenkit
a saját szíve és a saját lelke vezérel ahhoz, hogy ezzel a
csapattal együtt dolgozzon és másoknak segítsen.

A Harmat Kiadó magazinjai
Előfizethető:
www.cikcakk.hu

Játék, hit, tudás és nevetés – A Family CikCakk magazin egy kéthavonta
megjelenő, keresztény értékeket közvetítő gyermekmagazin, amely segít
az alsó tagozatosoknak, hogy könnyebben felismerhessék, és mindennapjaik részévé tehessék a biblikus értékeket.
A CikCakk magazin magja minden esetben Isten üzenete, a Biblia tanítása, amely köré
úgy építjük fel a cikkeket, hogy a valós élet izgalmas kérdéseire keressünk válaszokat,
adjunk iránymutatást. Cikkeinkhez izgalmas és humoros feladatok kapcsolódnak, amelyeket a korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve dolgoztunk ki.

„Miközben Cikázom a győri iskolák között
és Cakkosra rágom a szám az órákon: a
táskámból nem szokott hiányozni a
CikCakk magazin, mint a hittanórák
állandó résztvevője, illusztrációja, színesítője, vagy éppen játékos feloldója.” (Varga B. Árpád,
Győr)

„A keresztszüleimtől kaptam ajándékba a Cikkcakk-előfizetést.Mindig
nagyon megörülök, ha a postaládában
megtalálom. Utána napokig olvasgatom, mert sok érdekesség van benne,
és már több ötletet is megvalósítottam belőle. Legutóbb a feltámadáskert tetszett nagyon!” (Bori)

Évente 6 lapszámmal az előfizetési díj 2995 Ft (egy szám: 499 Ft), melyet a
www.cikcakk.hu weboldalon rendelhet meg. Az egyes lapszámokat a Harmat Kiadó webáruházában vásárolhatja meg 625 Ft-ért.

Előfizethető:
www.family.hu
A Family immár 11 éve van jelen Magyarországon. Családi és párkapcsolati magazinként
egyedülálló a hazai piacon, hiszen nincs még egy olyan, vállaltan keresztény szellemiségű magazin, amelyben ilyen hangsúlyos szerepet kapnának a párkapcsolati témájú cikkek. Azt valljuk ugyanis, hogy a boldog család alapja a jól működő, harmonikus
házasság. Írásainkkal nem csupán azokat szeretnénk megszólítani, akik már megházasodtak, hanem azokat is, akik még nem köteleződtek el, vagy valamilyen okból egyedül maradtak. Hisszük, hogy a hétköznapi hősök vagy az ismert emberek
élettörténetei, hittapasztalatai, valamint neves szakértőink tanácsai által ők is
gazdagodhatnak.

Őszinte, mély beszélgetések
Életvezetési tippek
Humoros írások

Szakértői tanácsok

„A feleségemmel nagyon kedveljük és mindig örömmel olvassuk
a Familyt. Gyakran merítünk belőle erőt, vagy elgondolkodunk
egy-egy témán, vagy jókat derülünk más házaspárok megoldásain.”
(U. Zoltán, Göd)
„Mindig hálás vagyok, amikor olyan élethelyzetről írnak, amely embert próbáló, Isten kegyelméből mégis meg lehet oldani. Sajnos vannak olyan sebek, amelyeket egész életünkben hordozunk. Jó látni,
hogy vannak emberek, akik boldogok a nehézségek ellenére is.”
(M. Ágnes, Szolnok)
Megjelenik negyedévente. Egy lapszám ára 750 Ft, előfizetési díj
egy évre 2370 Ft. Megrendelhető a www.family.hu oldalon vagy
a magazin@family.hu e-mail-címen. Újdonság: honlapunkon most
már bankkártyával is ki tudja egyenlíteni előfizetési díját!

…az egészséges
kapcsolatokért!

Ismerje meg webáruházunk kínálatát!
www.harmat.hu

Magyar Református
Szeretetszolgálat
4029 Debrecen,
Leány u. 2.

Feladó:

www.jobbadni.hu

Tirek.hu

tiszáninneni reformátusok
a világhálón

A projekt kiemelt együttműködő partnere az Új Nemzedék Központ.

Egy hívás 250 forint.

Adományvonal:
1358

A program az EFOP-1.3.8-17-2017-00031 kódszámú
pályázat keretében valósul meg.

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken tudsz:
onkentes@jobbadni.hu és 06 30 678 7355.
http://jobbadni.hu/onkentessegszemelyreszabva

Európai Szociális
Alap

Ha felkeltettük érdeklődésedet, és elmúltál 18 éves, de nem vagy még 22, valamint Debrecen,
Ózd vagy Vásárosnamény városában vagy annak közelében laksz, akkor jelentkezz!

Pályaválasztásodban és jövőképed alakításában különböző témákban szervezett előadásokkal,
kurzusokkal is próbálunk segíteni.

Fizetjük a jogosítványod megszerzéséhez szükséges tanfolyamok díját
és nyelvi kurzuson is részt vehetsz.

Folyamatosan várjuk a jelentkezőket a félévre. Nyáron és ősztől is be lehet kapcsolódni a programba.

LÉGY FÉL ÉVRE A
MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT
ÖNKÉNTESE!

Szeretnéd hasznosan tölteni a felszabadult idődet?

Még gondolkozol a továbbtanulásodon?
Éppen nem tanulsz és nem dolgozol?
Passzív féléven leszel?

DÍJ HITELEZVE

