
Cselekvő szeretet



„Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért 
hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat 
és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Az-
tán feltette őt a saját állatára, elvitte egy foga-
dóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, 
odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj 
rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor 
visszatérek, megadom neked.” (Lukács 10,33-35)

Kedves Olvasó, Kedves Támogatónk!

A Bibliából közismert irgalmas samaritánus története, azt hiszem 
mindannyiunk számára megindító, elgondolkodtató és példa
értékű. Méltán nevezhetném „hivatásunk hitvallásának”, a cselek
vő szeretet tökéletes kifejezésének.

Szeretetet adni kimeríthetetlenül sokféleképpen lehet.  Az ada
kozás, adományozás, segítségnyújtás, de legyen szó bármiféle 
szolgálatról, motiváló ereje maga a szeretet.  Van aki egy ölelésre 
vágyik, vagy egy jó beszélgetésre, van aki tiszta ruhára, cipőre, de 
van akinek álma, hogy a benne rejlő kincset, a tehetségét kibon
takoztathassa, amire segítő kezek és szívek nélkül képtelen lenne.
Fontos meglátni a szükséget. Az általunk végzett szolgálat szere
tet adás és átadás, mintegy „postásként” segítünk a cselekvő, ten
ni akaró szeretet kifejezésében és megvalósításában. A szeretet 
az, amit bármilyen formában adunk, mindenképpen kölcsönösen 
hat. Arra is, aki kapja, arra is, aki adja, és arra is, aki közvetíti azt.  
A cselekvő szeretet életet átformáló erő. Éljünk vele!

Köszönettel és szeretettel:

Juhász Márton
ügyvezető igazgató
Magyar Református 

Szeretetszolgálat

Reményt adunk!

Online adományozás: 

www.jobbadni.hu 

Egy hívás is segít!

1358
(egy hívás 250 forint)



„Egy doboznyi Szeretet”, ami örömöt és reményt ad!

Milyen lehet megélni azt, amikor mindennapos a küzdelem a napi betevőért? Amikor 
nem tudom, lesze mit enni holnap, lesze mit enni adni a gyermekeimnek? Ha nem 
éltünk át ilyen helyzetet, talán el sem tudjuk képzelni. A Kárpátmedencében helyen
ként olyan nagy a szükség, hogy „Egy doboznyi Szeretet” is igazi kincset ér. 

Szolgálatunk során több száz olyan nélkülöző családdal találkozunk nap mint nap, 
akik a mindennapi megélhetésükért küzdve, segítség reményében bízva fordulnak 
hozzánk. Az elsősorban tartós élelmiszerekkel, higiéniai termékekkel megtöltött 
dobozokkal olyan rászoruló kisgyermekes családokon, betegeken, időseken segí
tünk, akiknek „Egy doboznyi Szeretet” is örömöt és reményt adhat a hétköznapok 
túléléséhez.

A Szeretetdoboz környezetbarát anyagokból készült, többször felhasználható, 
így környezetünket is óvjuk, miközben segítünk. Miután az adomány célba ért, a do
bozt más is újra megtöltheti. Az összefogásra nagy szükség van, hiszen az egész Kár
pátmedence szerte több ezer rászoruló részére juttatunk el támogatóink segítségé
vel élelmiszert, ruhaneműt és más alapvető tárgyi eszközöket. Küldetésünket csak 
közös felelősségvállalással tudjuk teljesíteni. 

Hálásan továbbítjuk a Szeretetetdobozokat azok felé, akik máshonnan nem remél
hetnek segítséget.

„Egy táskányi boldogság” – Legyen örömteli a tanévkezdés!

„Édesanyám esőköpenyből varrt nekünk iskolatáskát, mert nem volt pénzünk más
ra.” Iskolatáska esőköpenyből? Olyan lehetetlennek tűnik! Mégis valóságos és léte
ző probléma, hogy számos családban komoly nehézséget jelentenek a tanévkezdés 
kiadásai. Vannak, olyan családok, ahol nem az a kérdés, hogy melyik népszerű me
sefigura szerepeljen az új hátizsákon, hanem az, hogy lesze egyáltalán használható 
iskolatáskája a gyermeknek. „Egy táskányi boldogság” gyűjtésünket tíz évvel ezelőtt 
indítottuk el. A nehéz körülmények között élő családok életében vannak különösen 
megterhelő időszakok. Ilyen időszak a tanévkezdés is. Tanszergyűjtési programunkkal 
a nélkülözésben élő családok életét megerőltető iskolakezdési időszakban segítünk 
enyhíteni a terheken. Sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy egy nálunk lévő, 
már feleslegessé vált tárgy máshol akár értékes, szükséges és nélkülözött darab. Új, 
vagy használt és még jó állapotban lévő iskolatáskák és taneszközök mellett támoga
tóink jóvoltából pénzadománnyal is igyekszünk segíteni a rászoruló diákok iskolakez
dését. A kezdeményezés szem előtt tartja azt a tényt is, hogy sok esetben egyegy 
tanuló a megfelelő eszközök hiányának következtében komoly hátránnyal indul el ta
nulmányaiban.

Segítsünk, hogy minél több család és diák számára lehessen örömteli a tanévkezdés! 

Szeretetdoboz

„Ne késs jót tenni a rászorulóval, 
ha módodban van, hogy megtedd!” 

(Példabeszédek 3,27)

Tanszergyűjtés

 „Az ajándékozó bővelkedik,  
és aki mást felüdít, maga is felüdül.” 

(Példabeszédek 11,25)

Segítsen, hogy segíthessünk!

10 000 forintos adománya  

20 család részére 

biztosítja az összegyűjtött 

tartós élelmiszer eljuttatását.

Segítsen, hogy segíthessünk!

10 000 forintos adományával 

egy kisiskolás számára 

összeállíthatunk egy  

megtöltött iskolatáskát.



„Cipősdobozba zárt szeretet”

Hogyan élhetik meg a karácsonyt a gyermekek azokban a családokban, ahol a min
dennapi kenyérért is küzdeni kell? Ahol nem csillogó dobozok sorakoznak a díszes ka
rácsonyfa alatt, hanem az ünnep is a nélkülözésről szól?

Szeretetszolgálatunk ezen a programon keresztül varázsol mosolyt a Kárpátme
dencében élő nélkülöző gyermekek arcára, azzal, hogy az adományozók cipősdoboz
ba zárt szeretetét adjuk át nekik – talán az egyetlen tárgyi ajándékot, ami karácsony
kor a fa alá kerül. 

Ismerős érzés, amikor egy szerettünk épp az ajándékát bontogatja, mi pedig iz
gatott örömmel várjuk, hogy milyen boldogságot okoz a meglepetésünk. Sokszor 
mi magunk is ugyanannyira örülünk az ajándéknak, mint az, aki kapta, hiszen az ő 
boldogságát látva mi is elégedettek vagyunk, elértük célunkat: boldogságot csem
pésztünk valaki életébe. Ugyanezt élhetjük át akkor is, amikor egy ismeretlennek 
készítünk karácsonyi meglepetést. Bár nem vagyunk jelen az ajándék kibontásakor, 
mégis ott vagyunk, hiszen a szeretetünket is becsomagoljuk az ajándékkal együtt.  
A cipősdobozokban átadott ajándékok ( játék, könyv, tisztálkodási szer, sapka, sál) 
által több ezer gyermek arcára csalhatunk mosolyt karácsony közeledtével.

Éljük át együtt az adományozás és az ajándékozás örömét! 

„A tehetség kincs” – Ne hagyjuk elveszni!

„Ezek az utazások és a versenyekkel járó költségek igenigen megterhelőek a szüleim 
részére. Ezért köszönetet szeretnék mondani a tisztelt jótékonysági alapítványnak, 
hogy támogatják a tanulmányaimat, utazásaimat, fellépéseimet, ami az Önök segít
sége nélkül igen nagy anyagi terhet jelentene szüleimnek” – részlet egy ösztöndíjas 
tehetség beszámolójából.

Szeretnénk, ha szerény körülmények között élő tehetségek nem kallódnának el 
azért, mert családjukban, környezetünkben nincs, aki támogatni tudná őket. Szere
tetszolgálatunk a Nyilas Misi Ösztöndíj Programot olyan tehetséges, támogatásra 
szoruló gyermekek megsegítésére indította el, akik kitartó munkával és szorgalom
mal kiváló eredményeket érhetnek el. 

Egy tanévben ötven, a különféle művészeti ágak, sport, bölcsészet és természet
tudományok terén kiemelkedő diákot támogatunk. Az ösztöndíj a tehetségük kibon
takozásához szükséges eszközök, hangszerek, különórák, versenyek nevezési díjá
nak fedezésében nyújt nagy segítséget. 

A tehetség valóban egy kincs! Álljunk együtt a tehetségek mellé!

Nyilas Misi Pakk

„Nagyobb boldogság adni, mint, kapni.” 
(Apostolok cselekedete 20,35)

Nyilas Misi Ösztöndíj

„…Uram, öt talentumot adtál át nekem: 
nézd, másik öt talentumot nyertem.” 

(Máté 25,20)

Segítsen, hogy segíthessünk!

5000 forintos adományával 

10 rászoruló gyermek részére 

tudjuk eljuttatni a mások 

által szeretettel összeállított 

ajándékcsomagot.

Segítsen, hogy segíthessünk! 

10 000 forintos adományával 

egy szegény, de tehetséges 

fiatal egy havi ösztöndíját 

támogathatja.



Önként önkéntesként!

„Engem nagyon sok minden érdekelt és nehezen döntöttem el, hogy mit szeretnék 
csinálni. A döntés meghozatala előtt szerettem volna világot látni, tapasztalatot sze
rezni és keresni Isten akaratát” – vallja a program egyik résztvevője.

Egy év külföldön önkéntesként, nyelvtanulással és szolgálati lehetőséggel. Az Ön
kéntes Diakóniai Év Programiroda (ÖDE) 1997ben kezdte meg munkáját 18–30 év kö
zötti fiatalok megszólításával, azzal a céllal, hogy hazai vagy külföldi önkéntes diakó
niai szolgálat végzésében vegyenek részt.

A fiatalok azon túl, hogy hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek az önállóságról, 
megismerkedhetnek hazánk és más nemzetek kultúrájával, társadalmi kihívásaival 
és szolidaritásvállalással is. Az ÖDE Programiroda segítségével több mint 1500 fiatal 
vehetett eddig részt egy 10–12 hónapos önkéntes szolgálatban hazánkban, más euró
pai országokban vagy Amerikában. Az ÖDE tevékenységében fontos szerepet játszik 
a hátrányos helyzetű fiatalok, budapesti vagy vidéki roma fiatalok megszólítása is. 

A különböző területeken végzett szolgálat, a mélyebb önismeret és önállósodás 
révén a fiatalok személyisége is formálódik: több esetben előfordult már, hogy az ön
kéntesek feladatuk végzése közben találtak rá hivatásukra!

Szeretnél önkéntes munkát végezni? Bátran fordulj hozzánk, segítünk!

Értéket közvetítünk! 

Minőségi idő, egymásra figyelés, szerető közösség, biztos pont. 
Szomorú látni, hogy a mai rohanó világ sodrásában a jövő nemzedék számára egy

re ismeretlenebbek ezek a fogalmak! Tucatnyi az inger, a világi kínálat, a valódi érté
kek pedig elvesznek. Ennek leginkább az ifjúság esik áldozatául, „a senki földje” – az 
a korosztály, melynek tagjai már bizonyos tekintetben önállóak, már nem kezelhe
tőek gyermekként, de még nem is kiforrott felnőttek. Útmutatásra, megerősítésre, 
támaszra van szükségük!

Szeretnénk alternatívát nyújtani a fiataloknak: utat mutatni, minőségi időt biz
tosítani, értékeket közvetíteni egy nyitott, szerető közegben. Hogy mindez megva
lósulhasson, Szeretetszolgálatunk létrehozott egy közösségi pontot Budapesten a  
VII. kerületben a Marek József utca 35. szám alatt. A segítségnyújtás mellett a színvo
nalas szabadidős, kulturális és hitéleti programok szervezésével igyekszünk megszó
lítani a 14–25 éves korosztályt. A programok mellett személyes tanácsadással segít
jük őket a pályaválasztásban, a helyes önkép kialakításában.

Felelősséggel tartozunk a jövő nemzedék iránt! Ne felejtkezzünk el róluk! Segítsük 
őket is a nehéz és rögös úton!

Önkéntes diakóniai év program

„…a szolgálatkészségben legyetek 
fáradhatatlanok, a lélekben buzgók:  
az Úrnak szolgáljatok.” ( Róma 12,11)

Ifjúsági programok

 „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok  
a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel 

tölti meg a tegezét…” ( Zsoltárok 127,45)

Segítsen, hogy segíthessünk!

5000 forintos adományával 

egy fiatal egy havi ösztöndíját 

támogathatja.

Segítsen, hogy segíthessünk!

10 000 forintos adományával 

egy élménypedagógiai 

foglalkozás költségét 

biztosíthatja.



Legyetek felkiáltójellé!

„Jó volt a legelesettebbek között valami kicsi kis segítséget nyújtani. Talán nem az a 
pár szelet kenyér, bögre tea vagy az egykét ruhanemű volt számukra a legfontosabb 
segítség – bár annak is nagyon örvendeztek –, hanem a jó szó, az őszinte odafigyelés.” 
– részlet egy önkéntes beszámolójából.

A Szeretethíd olyan Kárpátmedencei segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, le
gyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen segítségre szoruló testvérünk ha
táron innen vagy túl. Célunk, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és gyülekezeti 
közösségeinkért, környezetünkért, a teremtett világért. Vannak, akik idős otthonok
ba, kórházakba látogattak el, mások iskolájuk udvarának a rendbetételét tűzték ki 
célul, míg mások jótékonysági futóverseny szervezésével csatlakoztak a Szeretethíd 
programunkhoz. Szeretnénk, ha a Kárpátmedence minden területén munkálkodná
nak kisebbnagyobb csoportjaink szociális, fejlesztési és ökológiai területen, valódi 
segítséget nyújtva ezzel a helyi közösségeknek. Mindezt vidáman, közösségben, egy
mást megismerve és egymásra jobban odafigyelve szeretnénk megvalósítani. 

A szeretet végtelen híd, mely nemcsak összeköt, önzetlen cselekedetekre indít. 
Építsünk hidat a generációk között, a segítségnyújtók és rászorulók, világ és társada
lom, Isten és ember között!

Gyógyító jelenlét!

Betegségben szenvedő gyermekünk mellett sokszor olyan tehetetlennek érezzük 
magunkat. Mégis talán a legtöbb, amit tehetünk, a szerető jelenlétünk. Egy bátorító 
kézfogás, egy simogatás: az a tudat, hogy édesanya, édesapa mindig mellettünk van, 
gyógyító erővel hat. Számos belföldi és határainkon túli szülő kereste meg az elmúlt 
években a Magyar Református Szeretetszolgálatot, hogy gyermeke kórházi kezelé
se alatt nincs módja a gyermeke mellett maradni, anyagi lehetőségeinek szűkössége 
miatt nem tud szállást biztosítani magának. A gyermek gyógyulását nagymértékben 
befolyásolja, hogy a kritikus időszakban a szülő mellette tude lenni. Ilyen kritikus 
élethelyzetekben szeretnénk segítséget nyújtani. Ezzel a céllal nyitotta meg az első 
Szülők Házát Debrecenben Szeretetszolgálatunk. Az ingatlanban nem csak szállást, 
de a kórházi kezelés időszakában lehetőség szerint személyes segítséget is szeret
nénk nyújtani önsegítő csoportok szervezésével vagy pszichológus szakember bevo
násával, hogy ezen időszakban ne csak testileg, hanem lelkileg is enyhíteni tudjuk a 
sok esetben kimerült és aggodalomtól terhelt szülők nehézségeit. 

A programunk célja a gyermekek mihamarabbi gyógyulásának elősegítése a szülők 
szerető, bátorító jelenlétének lehetőségét biztosítva, azoknak a családoknak a szá
mára, akik ezt anyagi okok miatt a Szülők Háza segítsége nélkül nem tehetnék meg.

Szeretethíd

 „….ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, 
hanem cselekedettel és valóságosan.” 

(1János 3,18)

Szülők Háza

„ Ne félj, mert én veled vagyok.” 
(Ésaiás 41,10)

Segítsen, hogy segíthessünk!

6000 forintos adománya 

10 önkéntes számára 

teszi lehetővé a Szeretethíd 

egységét kifejező póló 

átadását.

Segítsen, hogy segíthessünk! 

2500 forintos támogatásával 

egy vendégéjszaka költségét 

fedezi egy beteg gyermek 

hozzátartozója számára 

a Szülők Házában.



Biztonságot a bizonytalanba!

Biztonság, remény, esély. 2014 májusában nyitotta meg kapuit a Biztos Kezdet  
Gyerekház a freskófaluként is ismert Bódvalenkén. A településen óriási a szükség: 
a lakosság több mint fele gyermek, közülük huszonnyolc gyermeknek az édesanyja 
sem idősebb tizennyolc évnél, így a gyerekházba nem csupán a gyermekek járnak, 
hogy fejlődjenek, hanem az édesanyák is.

A településen élő családok hátrányos helyzetűek. Mindennaposak a munkanélkü
liség okozta egzisztenciális, mentális és egészségügyi problémák a kisgyermekes 
családok körében. A szolgáltatásokhoz nem jutnak el, az alapellátások területén 
is számottevő hiányosságok vannak. Hiába a sok gyerek, a településen nincsen se 
óvoda, se iskola, de nincsen háziorvos, posta, vasút, és semmilyen állami intézmény 
vagy magánvállalkozás, ami ezt a dimbesdombos vidéket élhetővé tenné. Ezen kí
ván változtatni a Magyar Református Szeretetszolgálat a Biztos Kezdet Gyerekház 
segítségével. A gyerekházban a 0–5 éves korosztály fejlesztésével és felzárkózásának 
elősegítésével foglalkoznak kollegáink. A prevenciós program segítségével reális le
hetőség nyílik az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a lehető legkoráb
ban történő problémafelismerésre, a korai, célzott képességfejlesztésre, a nagyon 
korán jelentkező hátrányok mérséklésére, a lemaradás, kirekesztődés elkerülésére. 

Élményt adunk!

Szeretnénk, hogy minél több gyermeknek lehessen igazi élmény a nyár! A gyerekek
nek a nyár a szünetet, a szabadságot, az örömöt, kikapcsolódást jelenti. Sok család
ban ez csupán egy vágy marad! Anyagi helyzetük és segítség hiánya miatt esélytelen, 
hogy bárhová eljussanak nyaralni.

A mindennapi terhek mellett a szülőknek nagy kihívást, aggodalmat és igazi ne
hézséget okoz gyermekeik felügyeletének megoldása is a nyári szünidő ideje alatt. 

Fontos számunkra, hogy minél többféleképpen segítsünk a rászorulókon és ele
setteken. Így van ez nyáron is, amikor az adományozás mellett igyekszünk a nehéz 
helyzetben lévő családokat úgy is támogatni, hogy a gyerekeket, akiknek erre nem 
lenne lehetőségük, elvisszük egy hétre táborozni, hogy kikapcsolódjanak, felüdülje
nek és új élményeket szerezzenek.

Minden tábor adott téma köré épül, így az élménypedagógiai foglalkozásokon új 
ismeretekre is szert tehetnek a gyermekek. Emellett a legfontosabbak a szórakozási 
lehetőségek: strandolás, lovaglás, kézműves foglalkozás is szerepelt már a progra
mok sorában, mely élmények összekötik a jelenlévőket, és életre szóló barátságokat 
köthetnek a gyermekek.

Biztos kezdet gyermekház

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek  
– így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és 

reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29,11)

Gyerektábor

„A csillogó szemek megörvendeztetik 
a szívet, a jó hír felüdíti a testet.” 

(Példabeszédek 15,30)

Segítsen, hogy segíthessünk!

5000 forintos adományával 

három gyerek heti tízórai 

ellátását biztosíthatja.

 Segítsen, hogy segíthessünk!

20 000 forinttal egy gyermek 

nyári táboroztatásának 

költségét támogathatja.



Melegség, puhaság, szeretet!

A mentőautónak sokszor már csak a hallatán is összeszorul a gyomrunk. Mit érezhet 
egy kisgyermek, amikor az a mentőautó érte jön szirénázva? Félelmekkel és fájdal
makkal tele megnyugtatásra, biztatásra és valami olyasmire lehet szükségük, ami ki
csit kizökkenti őket ebből az állapotukból. A „Mackót Minden Mentőautóba”projekt 
keretében készülnek üzemeinkben az egyedi tervezésű, melegséget, puhaságot, sze
retetet árasztó kis macik. A megváltozott munkaképességű munkavállalóink közre
működésével gyártott mackók szeretnénk, ha sok olyan kis betegekhez juthatnának 
el, akiknek a mentőautóban a trauma feldolgozásában vagy a váratlan élethelyzet 
könnyítésében segíthet ez a kis apróság.

Szeretetszolgálatunk 2017. októberében indította el rehabilitációs foglalkoztatási 
programját azzal a céllal, hogy egyre szerteágazóbb szolgálati munkánkban a foglal
koztatási programra még nagyobb hangsúlyt fektessünk. A rehabilitációs foglalkoz
tatás keretein belül amellett, hogy munkát adunk megváltozott munkaképességű 
személyeknek, még további jó ügyeket is szolgálunk. Munkavállalóink szívügye a 
mackók készítése, hiszen amellett, hogy számos munkafolyamatban próbálhatják ki 
magukat, fontos számukra azok üzenete és nemes célja is. 

Segítség az erőkön felüli szükségben! 

Talán el sem tudunk képzelni egy olyan katasztrófahelyzetet, mikor akár több tízez
rek élete és jövője kerül veszélybe és bármilyen segítség igazi kincset ér. Ilyen esetek
ben a segítség valóban életet és életeket mentő.

Szeretetszolgálatunk megalakulása óta nagy hangsúlyt fektetünk a katasztrófa, 
illetve vészhelyzetek kezelésére. Hazánkban szorosan együttműködünk az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. A hazai vészhelyzetekre „békeidőben” készül 
fel a szervezet. Műszaki és krízisintervenciós csoportunk folyamatos képzéseken vesz 
részt. Az önkéntesekből álló műszaki csoportunk elsősorban szivattyúk, áramfejlesz
tők biztosításával támogatja a veszélyhelyzet elhárítását, illetve szükség esetén a la
kosság ellátására, kitelepítésére, elszállásolására, segélyezésére is készek vagyunk.

A Katasztrófalelkigondozó csoport célja, hogy egy esetleges katasztrófahelyzet 
során a segítségre szorulóknak lelki támogatást tudjon nyújtani. A csoport tagjai 
olyan önkéntes segítő szakemberekből állnak, akik alapvégzettségük mellett speciá
lis lelkigondozói végzettséggel (pasztorálpszichológiai, mentálhigiéné, szupervízor 
stb.) is rendelkeznek, katasztrófahelyzetben pedig az első 48–72 órában képesek se
gítséget nyújtani. 

Mackót minden mentőautóba

 „ Ne félj, mert az Isten meghallotta  
a gyermeknek szavát ott, ahol van.” (1Mózes 21,17)

Katasztrófahelyzetek

„Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet,  
vajon nem hagyjae ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megye  

addig az elveszett után, amíg meg nem találja?” (Lukács 15,4)

Segítsen, hogy segíthessünk!

5000 forintos támogatása 

5 plüssmackó elkészítésének 

költségét fedezi. 

Segítsen, hogy segíthessünk! 

20 000 forintos adománya 

által kisbuszunkkal hazánk 

bármely pontjára eljuthatunk 

és segíthetünk. 



Mint cseppek a tengerben! – Életmentő segítség!

„Nem nézhetjük tétlenül, tennünk kell a jót! Ha aznap nem megyünk oda, Jázmin baba 
valószínűleg nem élte volna meg a másnapot!” Ilyen és ehhez hasonló helyzeteket élt 
át a legutóbbi missziós útján orvoscsoportunk. 

Katasztrófák idején, legyen az természeti, vagy humanitárius, talán az egyik leg
nagyobb szükség – és egyben hiány is – a szakképzett orvos. Önkéntes orvoscsopor
tunk tagjai nem csupán munkájukat, idejüket, hanem magasszintű szakértelmüket 
is adják. Katasztrófákat követően gyors reagálású csapatként néhány napon belül 
képesek vagyunk a katasztrófa sújtotta térségbe érkezni, hogy mihamarabb meg
kezdhessük a segítségnyújtást. A csoport célja és feladata, hogy nemzetközi, nagy 
embertömeget érintő katasztrófák és krízishelyzetek során nyújtson orvosi és adott 
esetben humanitárius segítséget. Az önkéntes orvosok az évek során hazánkban és 
külföldön is sok földönfutóvá lett embernek segítettek gyógyszerrel, szakszerű orvo
si ellátással. Jelen voltak többek között 2008ban a ciklon sújtotta Burmában, 2009
ben Afganisztánban, 2010ben Haitin, 2011ben a cunamit követő atomkatasztrófát 
átélő Japánban, 2013ban a tájfun pusztította Fülöpszigeteken, illetve legutóbbi kül
detésünk során, 2018ban Bangladesben. 

Teréz anya szavaival élve: „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a ten
gerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” 

Melegséget minden házba!

Rettenetes érzés fázni, érezni a hideget egy süvítő téli szélviharban, akár csak pár 
percre is. De vajon milyen lehet hónapokon át fagyoskodni?

Szeretetszolgálatunk évről évre oszt meleg ételt, forró teát, élelmiszert, vitami
nokat a téli hónapokban. A rendkívüli időjárás nemcsak az otthontalanokat, hanem 
a nélkülöző otthonokban élőket is veszélyezteti, ezért évek óta tűzifával segítjük a 
családokat a leghidegebb hónapok túlélésében. Egy családnak körülbelül egy köbmé
ter, hasogatott, kalodás tűzifát visz ajándékba a szervezet. A támogatottak köre a 
mindennapi szolgálataink során segített rászorulókból, valamint a szervezetünkhöz 
érkező kérések alapján tevődik össze.

„Nagy segítség ez nekünk, mert úgy néz ki, hogy sokáig lesz hideg az idei télen és 
nekünk már fogytán van a tüzelőnk” – hálálkodott az elmúlt télen az egyik támoga
tott édesapa. Ahogy elmondta, a Magyar Református Szeretetszolgálat tűzifa ado
mányával több tízezer forintot takaríthatott meg a család, és fedezhették egyéb ki
adásaikat belőle.

Orvoscsoport

„Mert megparancsolja angyalainak, 
hogy vigyázzanak rád minden utadon.” 

(Zsoltárok 91,11)

Tűzifa program

„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad 
kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.” 

(Példabeszédek 19,17)

Segítsen, hogy segíthessünk!

7000 forintos adománya

lehetővé teszi egy önkéntes 

orvosunk egy napi szolgálatát.

Segítsen, hogy segíthessünk!

5000 forintos adományával 

támogatja egy család 

körülbelül egy hétre elegendő 

téli tüzelőjének biztosítását.



Utat a kiúttalanságból!

Vannak olyan élethelyzetek, amikor minden olyan kilátástalannak tűnik, amikor azt 
érezzük, nincs kiút. Amikor a már évek óta kemény áldozatok árán törlesztett hitel, 
adósság az évek alatt nemhogy csökken, hanem egyenesen nő – kihez forduljunk, 
amikor már az otthonunk elvesztése fenyeget? 

Szeretetszolgálatunk mentorprogramján keresztül azoknak az adósságcsapdába 
került családoknak kíván hosszú távú segítséget nyújtani, akiknek a lakhatása került 
veszélybe.

A program keretén belül nemcsak adományokkal támogatjuk a családok életét, 
hanem életvezetési, pénzügyi tanácsadást is biztosítunk számukra. Mentoraink a 
támogatási kérelmek megírásán túl egészen a bevételekkiadások tervezésében is 
segítik a hozzánk fordulókat. Célunk, hogy ne átmeneti megoldásokat találjanak 
problémáikra, hanem hosszú távú változások következzenek be a családok életében, 
elkerülve és megelőzve, hogy lakhatásuk ismét veszélybe kerüljön.

Mentorprogramunkkal jelenleg BorsodAbaújZemplén, SzabolcsSzatmárBereg, 
HajdúBihar és Békés megyében, valamint Budapest egyes kerületeiben élő családok 
számára nyújtunk segítséget. 

Esélyt mindenkinek! 

Hisszük, hogy minden ember Isten egyedülálló teremtménye! 
Szeretetszolgálatunk egyik fontos célkitűzése, hogy munkalehetőséget biztosít

son azok számára, akik hátrányos helyzetből indulnak a munkaerő piacon. Vélemé
nyünk szerint mindenki képes értékteremtő munkavégzésre. Fogyatékossággal élők
nek és megváltozott munkaképességű kollégáinknak rehabilitációs foglalkoztatás 
keretében, jelenleg három helyszínen – Harsányban, Sarkadon és Budapesten – biz
tosítunk munkalehetőséget, közfoglalkoztatási programunk keretében pedig közel 
500 településen foglalkoztatunk munkavállalókat. Szeretnénk lehetőséget terem
teni a rehabiltációs és közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalóink számára a 
nyílt munkerőpiacon alkalmazható készségek és képességek fejlesztésére. Mindezt 
egy támogató munkakörnyezetben, személyre szabottan végzett munka biztosítá
sával valósítjuk meg.

Azáltal, hogy munkavállalóink önmaguk és a társadalom számára is hasznos te
vékenységet végeznek, újra úgy érezhetik: igen, én is értékes vagyok, és valakinek 
pontosan az én munkámra van szüksége! 

Együtt a lakhatásért

„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban 
legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” 

(Róma 12,12)

Felzárkózás

„…drágának tartalak, és becsesnek, 
mivel szeretlek.” (Ésaiás 43,4)

Segítsen, hogy segíthessünk!

10 000 forinttal egyhítheti 

egy adósságcsapdába került 

család anyagi terheit.

Segítsen, hogy segíthessünk!

5000 forintos adományának 

köszönhetően rehabilitációs 

foglalkoztatónkban 

munkatársaink elkészítenek  

5 plüssmackót. 



Reményt adó lehetőségek!

Milyen reményekkel és esélyekkel indulhat neki az életnek egy olyan fiatal, aki Ma
gyarország leghátrányosabb térségében, a világtól gyakorlatilag elszigetelten nő fel? 
Vane bármilyen esélye ebből a helyzetből kitörni, ha szívében ott él a vágy, hogy „tel
jes életet” szeretne élni? „Ez a nap válasz a nehézségekre, az eszköztelenségre és a se
gítségkérésekre, kiút a reménytelenségből” – ezekkel a bátorító szavakkal indítottuk 
útjára komplex térségfejlesztési programunkat. A projekt hosszútávú célja az élet
minőség javítása Magyarország öt legalacsonyabb mutatóval rendelkező járásában. 
Szeretnénk a helyi lakosokat a mindennapokban hasznosítható tudással gazdagítani 
és kézzel fogható változásokat elérni az életükben. Egy olyan egységes módszertan 
kialakításával igyekszünk mindezt megvalósítani, amely segít megfékezni és megállí
tani a leszakadásokat, illetve csökkenteni a járáson belüli egyenlőtlenségeket. Szere
tetszolgálatunk a cigándi járásban valósítja meg a projektet, ami komoly összefogást 
igényel a helyi közösségekkel, egyházzal és önkormányzattal egyaránt. A térség ki
emelt problémája a fiatalok elvándorlása, a gazdasági szereplők és szakképzett mun
kaerő hiánya, a szolgáltatások nehéz elérhetősége. 

Magyarország leghátrányosabb járása Cigánd, mégis szeretnénk megmutatni, 
hogy milyen rejtett értékek lakoznak az ott élők közösségben is. Ne mondjunk le ró
luk! Adjunk esélyt, adjunk reményt!

Komplex térségfejlesztés

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” 

(Példabeszédek 3,56)

Híd, mely átível a szükségen! 

Szakember és munkaerőhiány, aluliskolázottság, elvándorlás: projektünk megva
lósítási helyszíne Ózd, Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi és gazdasági 
problémákkal küzdő térségének centruma. Hihetetlennek tűnik, hogy a mai digitális 
világban sokak számára a digitális eszközök, akár még a telefon is egy elérhetetlen 
eszköz. A komplex digitális program célja, hogy a különböző problémákból fakadó 
szakadékokat, akadályokat, nehézségeket segítsünk leküzdeni, áthidalni, segítsük a 
fiatalokat céljuk, hivatásuk megtalálásában. 

A diákokat lépésrőllépésre, 7. osztálytól kísérjük végig úgy, hogy folyamatos pe
dagógiai, digitális módszertani és szociális támogatást adunk az iskolai előrehaladá
sukhoz, a családi nehézségek kezeléséhez, az önálló élet megtervezéséhez és meg
valósításához. 

Ahogy az ózdi MRSZ iroda munkatársa fogalmazott: „A program segítségével híd 
lehetünk számukra, mely segít átjutni a nehézségeken, leküzdeni a tudás hiányát, 
a szükséget. Hálásak, mert érzik rajtunk, hogy segíteni próbálunk nekik, mellettük 
állunk.”

Komplex digitális program

„Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, 
hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget,  

az igaz emberségben ismeretet.” (2Péter 1,5)

Segítsen, hogy segíthessünk!

7000 forintos támogatása a 

programban használt digitális 

eszközök cserélhetőségét 

teszi lehetővé.

Segítsen, hogy segíthessünk!

7000 forintos támogatása 

a programban használt 

eszközök cserélhetőségét 

teszi lehetővé. 



Jutalmam, hogy tehetem!

Semmihez sem fogható érzés látni, amikor kárpátaljai kórházakban otthagyott, ott
felejtett gyermekek szemében megcsillan az öröm sugara. Amikor kezükbe fogják a 
nekik adományozott játékokat és kicsiny szívükben remény ébred, hogy mégis van 
minek örülni, van miért mosolyogni. Ez csak egyetlen példa a soksok megélt pillanat 
és érzés közül, melyeket nap mint nap átélhetünk kárpátaljai szolgálatunk során. Ju
talmunk, hogy a Kárpátmedence legszegényebb országrészeibe, ahol gyakorlatilag 
a létminimumon „tengődik” a lakosság, ahol a legnagyobb szükség van, segíthetünk. 
Jutalmunk, hogy megtapasztalhatjuk, munkánknak van értelme, hogy szolgálatunk 
nem hiábavaló. A Kárpátmedencét tekintjük elsődleges tevékenységi területünknek. 
Jelenlétünk a legszegényebb kárpátaljai régióban méginkább felerősödött 2014ben 
az ukrajnai politikai krízis nyomán kialakult polgárháborús vészhelyzet miatt. Heten
te adunk át egymásfél millió értékben ad át tartós élelmiszert, tisztálkodási, és tisz
títószereket, ruhát, bútort, gyógyászati segédeszközöket, tanszert és más alapvető 
szükségleti cikkeket. Támogatjuk a rászoruló családokat, a térség nélkülözőit ellátó 
ingyen konyhákat, árvaházakat, fogyatékkal élőkről gondoskodó otthonokat, kórhá
zakat és számos intézményt, szolgálatot. 

Segítsen, hogy segíthessünk reményt, örömöt, anyagi, lelki támogatást és nem 
utolsó sorban szeretet vinni oda, ahol mindezekből a legnagyobb a hiány!

Kárpátalja Koordinációs Iroda

„Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket 
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,  

velem tettétek meg.” (Máté 25,40)
SEGítSEN, HoGy SEGítHESSüNk! 

„Hála legyen Istennek 
kimondhatatlan ajándékáért!” 

(2 kor 9,15)

Az elmúlt egy évben…
✔	 10 798 gyermek arcára tudtunk mosolyt varázsolni 
 (Nyilas Misi Pakk)
✔	 100 tonna élelmiszert adtunk át (Szeretetdoboz) 
✔	 110 családot tudtunk támogatni tűzifával (tűzifa program)
✔	8 kamionnyi, csaknem 24 millió forint értékű alma-

adományt osztottunk szét országszerte a téli hidegben 
(Alma adomány) 

✔	400 ezer forint értékben adtunk át élelmiszert, ruhát és 
játékokat az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnak 
és a Reményt a Gyermekeknek Alapítványnak 

 (Szeretetdoboz)
✔	200 gyermek nyári táboroztatását tudtuk megvalósíta-

ni támogatóink jóvoltából (Gyerek programok) 
✔	 1000 kisdiákot ajándékoztunk meg iskolatáskával, több 

száz tanszercsomagot adtunk át nélkülöző iskolás gyer-
mekeknek (tanszergyűjtés) 

✔	390 település, 490 foglalkoztatási pont, 2389 fő foglal-
koztatásával segítjük egyházközségeink életét 

 (Felzárkózás – közfoglalkoztatás program) 
✔	 100 ezer forintos ösztöndíjat adhattunk át 50 tehetsé-

ges diák számára (Nyilas Misi Ösztöndíjprogram)
✔	3000 kg ruhát és számtalan játékot adhattunk át a ci-

gándi járásban (komplex térségfejlesztés) 

Mindez támogatóink nyitott szíve és cselekvő szeretete nélkül nem 
valósulhatott volna meg! Hálásan köszönjük és kérjük minden kedves  
olvasónkat és támogatónkat, hogy továbbra is fogjunk össze, hiszen 
közös munkánk nem hiábavaló!

Segítsen, hogy segíthessünk!

15 000 forint összegű 

adományával lehetővé teszi, 

hogy egy mikrobusznyi 

segélyt célba juttassunk 

kárpátaljára. 



Online adományozás: 

www.jobbadni.hu 

IBAN: HU67-1070-2019-8500-8898-5110-0005
SWIFT code: CIBH HU HB

Átutalás esetén kérjük, a közlemény 
rovatban tüntesse fel a program nevét!

Egy hívás is segít!

1358
(egy hívás 250 forint)


