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                             I. 1.Református Közfoglalkoztatási Program 

A Szeretetszolgálat célja, hogy a református gyülekezetek és intézmények részére 
országszerte elérhetővé 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 kisebb karbantartása, szociális feladatot 
ellátó intézmények munkájának támogatása) ellátására munkaerőt tudjanak 
alkalmazni, ahol erre helyben nincs más mód. Másrészről pedig a program alkalmat 
nyújt az álláskereső személyek számára a hasznos és tartalmas az önbecsülést, 
készségeket és képességeket javító munkavégzésére továbbá arra, hogy a szerény 
anyagi körülmények között, elszigetelt illetve hátrányos helyzetű térségekben élők 
számára Szolgálatunk ezen a programon keresztül is segíteni tudjon. 
 
A program megvalósításában 3 főállású programkoordinátor és közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében 20 fő adminisztrátor vesz részt. 

 
A Református Közfoglalkoztatási program 2016 évben a Belügyminiszter 
miniszteri elismerő oklevelében részesült. 
 
 

A foglalkoztatási kötelezettség 
időtartama 

Havi állományi létszám 
 

2016 év január hó 1151 fő 

2016 év február hó 1135 fő 

2016 év március hó 1551 fő 

2016 év április hó 1723 fő 

2016 év május hó 1744 fő 

2016 év június hó 1760 fő 

2016 év július hó 1755 fő  
2016 év augusztus hó 1741 fő 

2016 év szeptember hó 1768 fő 

2016 év október hó 1748 fő 

2016 év november hó 1743 fő 

2016 december  1752 fő 

 
A programba be- és kilépő munkavállalói létszám alakulása 

 

2016 év március április május június július augusztus szeptember  október  november december 

belépők 
(fő) 1551 187 90 75 60 42 107 67 39 33 

kilépők 
(fő) 12 62 55 64 51 76 88 43 43 43 
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I.2. Együtt a lakhatásért – Mentorprogram 

 

 

A 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget 
tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról és a 128/2012. 

(VI. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló jogszabályok szociális szolgáltatási tartalmú 

kiegészítésével, a szakmai partnerként felkért Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület és Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által létrehozott 
konzorcium a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott bérlőinek 
nyújtott adós mentorálási szolgáltatást indított el. 

A mentorszolgáltatással érintett családok száma 2016 évben (havi átlag): 177 

A programban jelenleg 7 megfelelő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező 
szociális szakember vesz részt. (1 fő szociálpolitikus, 2 fő szociálpedagógus, 4 fő 
szociális munkás) 

A program célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, eladósodott és a lakhatás 
biztonságának elvesztésével fenyegetett adósságokkal rendelkező családok 
fizetőképességének helyreállítása, a lakhatás biztonságának megőrzése. 

A mentorprogram keretében a Szeretetszolgálat mentorainak tanácsadói 
tevékenységnek része a facilitátori munka, így a kontaktusteremtés elősegítése a 
hivatalokkal, szolgáltatókkal, hitelezőkkel, elsősorban a szociokulturális hátrányok 
miatt az önmenedzselésre és önérdek-érvényesítésre képtelen kliens ügyében 
történő eljárás az együttműködési megállapodás alapján.  

 

http://www.netzrt.hu/wp-content/uploads/2015/01/2011.-%C3%A9vi-CLXX-torveny_2015_01_01.pdf
http://www.netzrt.hu/wp-content/uploads/2015/01/2012_128_Kormrendelet_2015_01_01.pdf
http://www.netzrt.hu/wp-content/uploads/2015/01/2012_128_Kormrendelet_2015_01_01.pdf
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A program keretében végzett tanácsadói tevékenység része a szociális igazgatási 
eljárásban való közreműködés, ennek keretében támogatások iránti kérelmek 
előkészítése, hátralékkezelési terv készítése, egyéb erőforrások és szociális 
támogatások igényelhetőségi lehetőségeinek feltárása. 

A mentorprogram életvezetési támogatást is biztosít, ami elsősorban háztartás-

gazdálkodási, tervezési ismeretek nyújtására, racionális fogyasztói magatartásminták 
közvetítésére irányul. 

A különböző élethelyzetekben lévő családok ügye eltérő szociális technikák 
kimunkálását és alkalmazását teszi szükségessé. A lakhatással összefüggő 
adósságteher megszüntetése kizárólag az hátralékkezelési program 
igénybevételével vezethet eredményre.  

Vannak olyan élethelyetek is, amikor elkerülhetetlen a családi otthon elhagyása, 
ilyenkor fontos szerepe lehet a Szeretetszolgálat Mentőöv elnevezésű programjának. 
Ennek keretében azok a családok, ahol például egy másik településen biztosított a 
munka lehetősége, beteg gyermek vagy családtag esetén elérhető a rendszeres 

orvosi kezelés, azaz olyan körülmények állnak fent melyek a család kiadásait 
csökkentik és bevételeiket növelik felmerül a család mobilitását elősegítő támogatás 
biztosításának szükségessége. A Mentőöv program keretében előzetes 
együttműködés alapján olyan családok részére tudunk segíteni, ahol a lakóhelyváltás 
nehézségei, költségei akadályát képezik egy biztosabb, stabilabb családi élet 
kialakításának. 
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I.3.Nyilas Misi Ösztöndíjprogram 

Magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően 
tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására 

 
 

A programmal közvetlenül érintett diákok száma 2016-ban: 100  

 

- Eddig 5 országból több mint 800 diák jelentkezett 

- Az idei és tavalyi évben összesen 200 diákot támogatunk 50.000 Ft-al. 

- A két év adatai alapján Magyarországról 69 fő nyerte el az ösztöndíjat. 

- Délvidéken 48 diákot támogattunk. 

- Kárpátalján 40 szerény sorsú diák részesült ösztöndíjban.  

- Erdélyből és Felvidékről 21 illetve 22 tehetséges tanuló kapta meg az 

ösztöndíjat. 

 

A program megvalósításában 1 fő főállású szociálpedagógus koordinátor 13 fő 

önkéntes szakmai bíráló vesz részt az ösztöndíjasok kiválasztásában (különböző 

tudományos, művészeti, sport területről), valamint 4 fő széles körben elismert 

szakember vesz részt az ösztöndíjprogram népszerűsítésében és a ösztöndíjasok 

kiválasztásában (különböző tudományos, művészeti, sport területről). 

 

Fővédnökök a 2016/2017-es Nyilas Misi Ösztöndíj Programban:  

- Szalóki Ági - Artisjus-díjas és többszörös Fonogram díjas magyar énekesnő 

- Lackfi János- József Attila díjas költő, író, műfordító 

- Gergely István- kétszeres magyar olimpiai bajnok vízilabdázó 

- Rátai Dániel- feltaláló, informatikus 

 
A 2016/2017-es tanévben a Nyilas Misi Ösztöndíjra Magyarországon 43 fő 

tehetséges diákot választott ki a független szakmai bizottság. Romániából 8 fő diák 

került be az ösztöndíjprogramban. Szerbiában 26 fő tehetség került az ösztöndíj 

programba. Szlovákiában 7, Kárpátalján 15 tehetséges diák került kiválasztásra. 

Tehetségterületi eloszlás szerint bölcsésztudomány területen 15 fő, 

természettudomány területen 17 fő, művészeti területen 41 fő, sport területen 27 fő 

került be az Ösztöndíj Programba. 
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Az aránytalan eloszlás a tehetségterületek között annak köszönhető, hogy idén 

sokkal több gyermek pályázott sport és művészeti területen, míg a tudományos 

ösztöndíjra, nem adtak be annyi pályázatot. 

 

Egyedülálló program ma Magyarországon, hogy egy ösztöndíj program a hátrányos 

helyzetű gyermekek körében keresi a tehetséget. Ott ahol a szociális háló a szülői 

segítség nem minden esetben van meg vagy a szülőknek nincs lehetőségük minden 

jó szándék mellett sem a gyermekeiket támogatni.  
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I.4.Adománykoordináció 

 
A professzionális segítő tevékenységeinkkel párhuzamosan végzünk általános 
segélyezési tevékenységet is, ennek ellátása érdekében gyűjtünk tartós élelmiszert, 
ruhaneműt, tisztálkodó- és tisztítószereket, kisbabák részére pelenkát, tápszert és 
egyéb felszereléseket (pl. kiságy, babakocsi), valamint háztartási gépeket (mosógép, 
hűtőszekrény).   

A segítséget kérőkkel, személyesen irodáinkban, e-mailen, telefonon illetve 

családokkal a helyi szociális partnereken, (pl. családsegítő- és gyermekjóléti 
szolgálatokon), gyülekezeteken, a már velünk kapcsolatban álló családokon, 
szomszédokon illetve akár útközben is személyes találkozáson keresztül kerülünk 
kapcsolatba. 

2016 évben összesen 1228 segítségkérés érkezett elbírálásra. Ebből  161 az ózdi, 
175 a debreceni irodához tartozott és 157 volt olyan mely a területi irodáink 
hatáskörén kívülről érkezett. 

A budapesti irodához beérkezett kérelmek közül 661 kérést került teljesítésre, 53 

került elutasításra, ebből 42 azért, mert a kérelmező pénzbeli adományt kért. 93 
kérvény volt feldolgozhatatlan, mert az e-mail címen kívül semmilyen más elérést 
nem tartalmazott és kérés ellenére sem küldték el azt.  

A beérkező és továbbadott adományok köre 

3 nagy csoportra oszthatóak, tartós élelmiszerek, ruhaneműk (játékok és 
lakástextíliák) és iskolaszerek. Jelentős mennyiségű ruhanemű és élelmiszer került 
intézményekhez, kisebbségi önkormányzatokhoz, kisebb helyi civil szervezetekhez. 

 

A Szeretetszolgálat az év során 4 alkalommal hirdetett országos tartósélelmiszer 
gyűjtési akciót (Húsvét, Pünkösd, iskolakezdés és Advent),  melyek alkalmával egy-

egy hétvégén közel 3 tonnányi élelmiszer gyűlt össze országosan illetve 
augusztusban jelentős mennyiségű iskolaszert sikerült a partner üzletláncok 
támogatásával összegyűjtenünk. 

Az adományozás során 4 kiemelt programot índit útjára a Szeretetszolgálat  

- Szeretetdoboz (tartós élelmiszer gyűjtés) 

- Nyilas Misi cipős doboz (karácsonyi ajándék) 

- Iskolatáska és tanszer gyűjtési program 

- Tűzifa program 
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Az idei évben fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte, melynek keretében indult 
útnak a 10 év 10 adomány, programunk. A program az év során 60 hátrányos 
helyzetű településre juttatott segítséget a helyi gyülekezet és szociális alapellátó 
intézménnyel együttműködve megközelítőleg 600 adománycsomagot. 
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I.5. Bódvalenke – Biztos Kezdet Gyerekház 

 

A gyermekház tevékenységével érintett gyermekek létszáma (átlagosan havonta): 12 
fő. 
 

A Biztos Kezdet Gyerekház üzemeltetését 2015. szeptember 1-től vette át a 
Szeretetszolgálat a hazai finanszírozás keretében, ezt megelőzően 2014. júniustól az 

Edelényi kistérség biztosította uniós finanszírozás keretében a szolgáltatást és a 
Szeretetszolgálat biztosította hozzá az infrastruktúrát (ingatlan). A gyerekház 

dolgozói létszáma 3 fő: 1 fő gyerekház vezető, 1 fő szakmai munkatárs, 1 fő 
munkatárs.  

Bódvalenke település az Észak-magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyikében, az Edelényi 
Kistérségben található. 2014. januári adatok szerint a település lakóinak száma 231 
fő.  

A munkanélküliség okozta egzisztenciális, mentális és egészségügyi problémák 
növekvő mértékben jelennek meg a kisgyermekes családok körében. A 
szolgáltatásokhoz nem jutnak el, az alapellátás területén hiányosságok vannak. A 
családok szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudnak más távolabbi településre 
elutazni, hogy művelődjenek, új ismereteket szerezhessenek. Nincs módjuk családi 
programokat megvalósítani. Ezért is fontos, hogy a gyerekház olyan lehetőségeket 
kínáljon a gyerekes családok számára, melyek ezt pótolni tudják.  

A Biztos Kezdet Gyerekház, az a hely ahol a szolgáltatások a helyi szükséglethez 
alkalmazkodnak. A szülők társadalmi helyzetére jellemző az alacsony iskolázottság, 
a munkanélküliség, az egészségügyi és szociális problémák, az előítéletek. A 
gyermekek és a családok a hiányos nem megfelelő információáramlás miatt ritkán 
jutnak hozzá azokhoz a fontos adatokhoz, amelyek a társadalmi helyzetükön, 
életminőségükön, minőségileg javíthatna.  

A leggyakoribb fejlődési elmaradásokat, mint pl. a mozgás és nyelv-beszédfejlődés 
leginkább csak az iskolában, vagy közvetlen az iskola előtti évben van mód 
korrigálni, ami már a legtöbb esetben nem nagyon eredményes.  

A gyerekházban történő munka eredményeként az óvodában is kevesebb 
beavatkozásra lesz majd szükség, illetve a ház szakembert és térbeli lehetőséget is 
biztosít a gyermekek és szüleik számára. A 0-3 éves korosztály fejlesztése, 
felzárkóztatása jelenleg a településen szervezett formában még nem valósul meg. 
Mivel nincs bölcsőde és az óvodába is csak a kötelező életkortól járnak a gyerekek, 
pontosan abban az időszakban maradnak szakmai segítség nélkül, amikor még 
fejleszthetőek, hajlíthatóak lehetnének, amikor a legfogékonyabbak a környező világ 
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ingereire. Mivel szüleik is ebben a nagyon hátrányos környezetben nevelkedtek és ők 
is nagyon sok információban, tudásban, képességben szenvednek hiányt, nekik is 
szükségük van arra, hogy a gyermekeikkel együtt történő fejlesztésben részt 
vegyenek.  

 

I.6.Országos érzékenyítő rajzpályázat 

A Magyar Református Szeretetszolgálat országos rajzpályázatot hirdetett meg alsó 
tagozatos diákoknak. A pályázatra április és október között pályázhattak kisdiákok 
több, mint 1500 pályázat érkezett az ország különböző pontjairól. Ezen időszak alatt 
jelent meg négy szemléletformáló mese egy sorozat részeként. A pályázó 
kisiskolások egy vagy több mese illusztrálásával is nevezhettek. 

Az idén 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy 
mindennapos segítségnyújtásai mellett figyelmet fordítson a társadalmi előítéletek 
lebontására, felhívja a figyelmet olyan nehéz élethelyetekre, melyekben 
összefogással, közösen segíthetünk. A szemléletformálást érdemes már 
gyermekkorban elkezdeni, ezért hívta életre rajzpályázatát a Szeretetszolgálat. A 

példamutató történeteken keresztül a gyermekek megismerhetik az összefogás 
erejét, a segítségnyújtás örömét, reményeink szerint nyitottabbá és 
elkötelezettebbekké válnak a jótékonyság iránt és hisszük, hogy a történetek jó 
kiindulási pontot jelentenek a témák otthoni, családi körben folytatódó 
megbeszéléséhez. A segítségnyújtás alapja, hogy észrevegyük a szükséget, a 
szenvedőt és azt, hogy mi hogyan tudunk segíteni – a mesék ebben is támpontot 
adhatnak. 

Zsűri: 

Bartos Erika gyermekkönyv író és illusztrátorDöbrentey Ildikó író, grafikus 
(Égbőlpottyant mesék, Ki kopog?) 

Gellén Sára grafikus, illusztrátor (Az első karácsony) 

Szegedi Katalin illusztrátor (Kányádi Sándor: A kíváncsi Hold, Szabó Magda: 
Tündér Lala) 

Varga Tamás grafikus, könyvillusztrátor (Benedek Elek: Kilenc, Az aranytulipán) 

Berzsán Eszti grafikus művész illusztrátor 

Demeter Noémi grafikus 
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II.EGYHÁZTÁJI PROGRAM 
 

     Alapvetések 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2012-ben bízta meg a Magyar 
Református Szeretetszolgálat Alapítványt, hogy folytassa az Ökogyülekezetek 
közössége gondozásában korábban megkezdett Egyháztáji Programot (ETP).  

A Szeretetszolgálat missziói munkájának bővítése új lehetőségeket nyit meg, olyan 
területeken végezhet munkát, amelyek eddig „fehér foltok” voltak, vagy nem 
helyeződött rá figyelem. 

Az Egyháztáji program arra a területre irányít bennünket, ahol megtalálhatjuk az 
együttműködést azokkal a termelőkkel, akik gyülekezeti tagjaink. Kapcsolati hálót 
építhetünk a vidéki termelők és a városi fogyasztók között. Fontos elem az egyházi 
intézmények - idősek otthonai, oktatási intézmények, szociális ellátási rendszerek - 
bevonása is. Különösen akkor lehet eredményes ez az együttműködés, ha a 
termelők és a vásárlók, felhasználók közvetlen kapcsolatba kerülnek. 

Célunk 
Programunk alapvető céljai közé tartozik, hogy haszonelvű kereskedelmi közvetítés 
nélkül összekapcsoljuk az egyházhoz kötődő vidéki kistermelőket és a fogyasztókat. 
Továbbá az, hogy segítsük a munkahelyek megtartását, bővítését, a vidéki életforma 
megerősödését és a magyar termékek áruk piacra jutását, értékesítését, 
népszerűsítését. 

Motivációnk 
Segíteni a kistermelőket és a fogyasztókat, hogy hazai árukat termeljenek, 
vásároljanak, ezzel támogatva egymást és a magyar termékek forgalmazását. 

Alapelvünk 

Hazai kistermelők terményeinek közvetítését kívánjuk elősegíteni. Nem támogatjuk a 
környezetszennyezéssel megtermelt és messziről szállított áruk forgalmazását. 
Azt szeretnénk, ha a mindennapi életünkbe visszatérne a bizalom, beleértve a 
termelést és a vásárlást is. Kívánatos lenne, ha a gyülekezeti hálózaton keresztül 
közvetlenül találkozhatnának egymással a termelők és fogyasztók. 

 

1. Egyháztáji Program  

II.1.   Egyháztáji vásárok 

Az MRSZ Egyháztáji Programja 2013 nyarától indult el a jelenlegi formájában. Az 
előző években végzet tevékenység (az Ökogyülekezeten belül illetve az MRSZ eseti 
koordinálása révén) tapasztalatait, kapcsolati rendszerét felhasználva 2013. 
augusztus 24-én megrendezésre került az első Egyháztáji Vásár.  
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A helyszín (Debrecen-Széchenyi kerti református templom udvara) és a gyülekezet 
kiválasztása valamint az ügynek megnyerése kulcsfontosságú volt. A kétheti 
rendszerességgel megtartott termelői vásárok bebizonyították, hogy van 
létjogosultsága az ilyen típusú eseményeknek.  

Ennek látható jelei voltak, hogy a Mátészalka-Kertváros, Mezőcsát, Naszály, Miskolc, 
Budapest-Árpádfölde, Budapest-Szilágyi Dezső tér, Őcsény és Szólád gyülekezetei 
is bekapcsolódtak az Egyháztáji vásárok sorozatába. A különböző rendszerességgel 
megtartott vásárokon a környékbeli termelők kínálták termékeiket. 

Az Egyháztáji vásár mellett a nagyobb mennyiségű, téli tárolásra alkalmas termékek, 
(alma, hagyma, burgonya, almalé, dió, mák, lekvárok) előrendeléses formában 
történő megrendelése is sikeres volt.  

Reméljük, hogy 2017-ben sor kerül a Debrecen-i „Karakter 1517” ajándék és 
könyvesboltban kialakítani azt a polcrendszert, amelyen a termelők bemutathatják 
termékeiket. 

A vásárok sora tavasszal újra kezdődik. A gyakori használat és az időjárás okozta 
terhelés következtében a debreceni vásárokkor használt sátrak sajnos tönkrementek. 
Ezek pótlása elengedhetetlen a tavasz folyamán. 10 db új sátor vásárlása 350 e Ft 

költséget jelenthet. 

 

 

II.2. „Bő Esztendő” – vetőmag program 

 
A vetőmag program 2014-ben indult el. Ebben az évben közel 50 gyülekezet, roma 
önkormányzat csatlakozott. Ezzel több, mint 500 család számára biztosítottunk jó 
minőségű vetőmagot. 
A vetőmag egységcsomagokat (a 15 féle zöldségmag, egy 5-6 tagú család egész 
évi termését fedezi) a jelentkező gyülekezetek, közösségek kapták meg. Az elosztást 
a lelkészek a presbitérium illetve a diakóniai bizottság döntése nyomán végezték.  

Alapelvként érvényesült, hogy nagycsaládosok, munkanélküli családok, nehéz 
élethelyzetben lévők kapják meg és a termést saját hasznukra fordítsák. 
Számításaink szerint a családtagokkal együtt 2000 ember részesülhetett a termések 
javaiból. 

Külön említést érdemel a Viss-i Anyaotthon. Az Otthonhoz kapcsolódik egy közel 1 
ha földterület, aminek megművelése egyrészt az élelmiszer költségek csökkentését 
eredményezi, friss termékkel látja el az ott lakókat, másrészt a közös művelés során 
új ismeretek megszerzését is biztosítja. A szükséges szerszámokat, felszereléseket, 
vetőmagot az MRSZ biztosította. 
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A másik kiemelendő alprogram a Bodaszőlő településen élő roma közösség 

bevonása és elkötelezése saját kertjük művelésébe. 10-12 család vállalta, hogy 
megműveli kertjét, részt vesz a programban. A családokat hetente látogattuk, 
szakmai tanácsokkal segítettük, biztattuk, hogy kertjüket, környezetüket tartsák 
rendben. 

Külön öröm, hogy néhány családnál a gyerekek is részt vettek a kerti munkában és 
vigyáznak az elültetett növényekre.  

A program külön érdekessége és újszerűsége, hogy a Debrecen-Nagytemplomi, 

Mikepércs-i és Hajdúbagos-i gyülekezetek összefogásával 100 kg füstölt kolbászt 
készítenek, amit az ETP-nak ajándékoznak. Ezt a szezon első vásárán eladjuk és a 
befolyt összegből, 120-130 e Ft értékben vetőmagot vásárolunk – borsó, hagyma, 
burgonya, bab. A következő kolbászkészítő alkalom 2017. január 14. Mikepércs. 

 

II..3. BORUM – Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fóruma 

 
A BORUM rendezvénysorozatát 2014-ben indítottuk meg – Sárospatak, Mór, 
Bihardiószeg – után ebben az évben Császártöltés/Hajós adott helyet a 
konferenciának. Minden alkalommal élénk szakmai érdeklődés és részvétel jelezte, 
hogy van igény az ilyen jellegű fórumokra. A két helyszínen megrendezett 
konferenciára közel 100 résztvevő érkezett a Kárpát-medencéből. A gyülekezeti 
összefogás és támogatás mellett szponzoraikat segítségét is élvezhettünk, így a 
rendezvény nullszaldós volt. 
  
Minden évben borversenyt is rendeztünk, a nyertes borok egy évig viselhetik a 
„Szeretetszolgálat bora” nevet. 
 
2017. március 3-5. között Léva/Garamsalló/Vámosladány (Szlovákia) lesz a 
helyszíne az V. BORUM-nak. A borverseny jelentőségét az adja, hogy a nagydíjas 
bor a „Magyarországi Református Egyház bora – 2017” címet viselheti a Reformáció 
500. éve tiszteletére.    
 
 
 
 
II.4. Szilva Mustra  
 
2016. április 2-án, a Szatmári Református Egyházmegyével közös szervezésben első 
ízben került sor az eseményre Nagyarban. Azokat a szilvalekvár főzőket, 
háziasszonyokat, kistermelőket és kisüzemeket hívtunk meg erre az alkalomra, akik 
szívesen elhozták termékeiket erre a rendhagyó bemutatóra. 
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A szakmai előadások mellett, a több kategóriában meghirdetett készítmények 
kóstolására – 84 különböző szilvalekvár – került sor. A 150 főt meghaladó létszám 
bizonyította, hogy a kezdeményezésnek van létjogosultsága. 
 
Siker volt az is, hogy a Szatmári Egyházmegye gyülekezeteinek hittanos diákjai 
rajzverseny keretén belül saját élményeiket vethették papírra a szilvalekvár főzésről. 
300-nál több rajz érkezett és jelentős díjazásban részesültek a kategóriák győztesei. 
 
Az eseményt 2015. évi pályázati maradványforrások és támogatások révén 
rendezhettük meg. 
 
 
 
II.5. Gyümölcsfát a Papkertbe program 

 
2011-ben került sor a történelmi egyházak vezetői és a Jövő Nemzedékek Biztosa között 
egy megállapodás aláírására, aminek célja, hogy parókiák, plébániák, egyházi 
tulajdonban lévő kerteket őshonos gyümölcsfákkal ültessenek be. 
A program működik, számos gyülekezet élt a kedvező lehetőséggel, hogy térítés 
mentesen igényeljenek gyümölcsfákat. 
 
Az MRSZ Egyháztáji programjának feladata, hogy ezt a lehetőséget felkínálja a 
gyülekezetek számára. A felmérések és a tervezések minden év január-május 
hónapokban történik, a Növényi Diverzitás Központ, Tápiószele munkatársainak 
részvételével. Az ő szakvéleményük alapján október hónapban kerül sor a csemeték 
átadására, szintén Tápiószelén. 
Idén ősszel 26 településen (14 református egyház, 2 evangélikus, 1 római 
katolikus, 8 önkormányzat és 1 iskola) létesült gyümölcs BEMUTATÓKERT. A 
korábban telepített 122 kert közel 50%-a református gyülekezet tulajdonában van. 

Az idei átadási szakmai nap előadójának az MRSZ képviseletében, mint 
programigazgatót engem kért fel a NÖDIK. 

 

II.6. Alma adomány 

Ebben az évben is lehetőségünk volt az EU, oroszországi embargója miatt nagy 
mennyiségű almaadomány kiosztására. Három körben, 1050 tonna almát 
oszthattunk ki gyülekezetek, intézmények, nevelőszülői hálózat családjai, 
önkormányzatok, roma önkormányzatok részére, 41 M Ft értékben. 49 osztópontra 
47 kamionnyi szállítmány érkezett, ami 750 településen került kiosztásra 

A visszajelzések szerint legalább 250 000 fő részesült az adományból. 

Illesse köszönet  az adományozókat – Nagykálló TÉSZ, Kővári István (Szamossályi) 
– valamint a fogadó és az osztást lebonyolító lelkészeket, intézmény vezetőket a 
pontos és lelkiismeretes munkáért. 
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II.7. „Magyarok Kenyere Alapítvány” liszt adományozása 

Az Alapítvány második éve teszi lehetővé, hogy az MRSZ is kedvezményezettje 
legyen a Kárpát-medencei búzagyűjtésnek és liszt osztásnak. Ebben az évben 
három megyei Agrárkamara  - Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar – összesen 9,5 tonna lisztet adományozott az MRSZ-nek. Ezek 

kiosztása intézmények, gondozói szolgálatok, nagycsaládosok, nevelőszülői hálózat 
családjai között megtörtént. 

 

III. ÖNKÉNTES PROGRAM 
 

III.1. Szeretethíd – Kárpát-medencei református önkéntes 
napok 

 

2016. május 20-21. között nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Szeretethíd – 
Kárpát-medencei református önkéntes napokat. A Szeretethíd két napján, a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében a Kárpát-medence minden területén 
munkálkodnak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési vagy 
környezetvédelmi területen, valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, 
intézményeknek, gyülekezeteknek. 2009. óta bekapcsolódott sok idős és fiatal, 
gyermek és felnőtt, egészséges és fogyatékos testvér. A generációk közötti 
összefogás, a közös szolgálat, református egységünk kifejezése és a világ felé való 
bizonyságtétel fontos értékei és céljai a programnak.  
A regisztráció február 12-én indult és május 10-én zárult le.  A rendezvény honlapján 
lehetőség volt a csoportos és egyéni jelentkezésre is, továbbá azok jelentkezését is 
vártuk, akik feladatot tudtak ajánlani önkénteseink számára. A helyi szervezést is 
önkéntesek végezték, minden egyházmegyében, a határon túli területeken pedig 
egyházkerületenként helyi koordinátorok segítik a szervezést, akiknek – ahogy 
minden évben – idén is képzést, felkészítést szerveztünk. 2017-ben először 
Horvátországból is kapcsolódtak a programban. 

 

A regisztrálók száma minden eddigi számot meghaladta. A honlapon jelentkezők 
száma 20734 fő volt. A két nap során több mint 380 csoport 286 településen végzett 
önkéntes munkát. A csoportok közösen kezdték és zárták a napot, hogy az 

eredményes munka után a megérdemelt pihenésre, az élmények átbeszélésére, 
egymás megismerésére is legyen alkalom. A regisztrálók számára pólót és karkötőt 
készíttettünk.  
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Az idei Szeretethíd fővédnökei Prof. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke és Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály-díjas magyar 
újságíró, műsorvezető, sportriporter volt. 

 

Regisztrálók életkor szerinti megoszlása: 
 

 

 

Hivatalos megnyitónk két helyszínen volt: Budapest és Debrecen.  
 
Megnyitó Budapesten: 

A május 20-i budapesti megnyitónak a Budafoki Rózsakerti Demjén István 
Református Általános Iskola biztosította a helyszínt. A diákokat köszöntötte Dr. 
Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Prof. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke, az idei Szeretethíd egyházi fővédnöke, Gundel 
Takács Gábor, az idei Szeretethíd másik fővédnöke, Czibere Károly, szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Karsay Ferenc, Budafok-
Tétény polgármestere és Pál Sándor, az MRSZ kuratóriumi elnöke. A ParaDance 
Tánccsoport és az iskola tanulói pedig előadásukkal színesítették a programot. A 
megnyitót követően az iskola tanulói és a meghívott vendégek csoportokra oszlottak 
és különböző feladatokban segítettek.  

 

Megnyitó Debrecenben: 

A Szeretethíd debreceni rendezvényén dr. Fekete Károly püspök, Komolay Szabolcs 
alpolgármester, Takács Attila dandártábornok és kuratóriumunk elnöke, Pál Sándor 
köszöntötte a vendégeket. Mindannyian kiemelték a szeretet és az összetartozás 
fontosságát. Kozma Zsuzsa saját szerzeményével és az általa összeállított 
mozgásformák bemutatásával ráhangolta a jelenlévőket a bemelegítés fontosságára 
és a sportolás egészségmegőrző szerepére. A résztvevőknek rendkívüli élményt 
jelentett, hogy a meghívott vendégekkel együtt “szeretetfutás”-on vehettek részt. A 
rendhagyó debreceni alkalmon az érdeklődők különböző sportprogramokban 
vehettek részt Debrecen sportolóival, akik önkéntesen vállalták a közreműködést.  
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Néhány példa az elvégezett feladatokból: 
- Szentendrén az értelmi fogyatékosokkal foglalkozó Bárczi Gusztáv Általános Iskola 
4. osztályos tanulóit az Egyházközség és a Szilágyi Pékség vendégül látta 
kenyérdagasztásra. 

-  Bagamérban játszóteret építettek a helyi közösség számára. 

- Kárpátalján sok csoport munkálkodott azon, hogy megtisztítsák a szeméttől a 
környezetüket pl.: Beregszász utcáin. 

- Királyhágómelléken az Ottományi Ifjúsági Ház leendő épületének és környezetének 
lomtalanítását és takarítását vállalta ez egyik csoport. 

-A kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium diákjai kertet építettek. 

-Kehidakustányban a diákok az idősekkel közösen bográcsoztak. 

-Szlovákiában, Perbétén tésztagyúrás, süteménysütés, idősek és betegek 
látogatása volt a vállalt feladat. 

-Rozsnyón igés kártyát és ingyen ölelést osztogattak a diákok. 

-Litéren a Litéri Hétpróba elnevezésű közösségi programot és adománygyűjtést 
rendeztek. Az adományokat a Litéri Általános Iskoláért Alapítvány részére és tartós 
élelmiszer, tisztálkodási szerek esetében a litéri rászorulóknak ajánlották fel. 

- Gyulán, a hajléktalanszállón reggeliztetés, „szeretetsüti” osztogatása volt a 
program. A gyermekkórházban bábozással és meseolvasással kedveskedtek a kis 
betegeknek az önkéntesek. 

www.szeretethid.hu 

 

 

 

            III.2.          Önkéntes Diakóniai Év Programiroda 
 
 

 
 

A Programiroda szolgálatának célja hosszútávú önkéntes szolgálat lehetőségét 
felmutatni fiatal felnőtteknek (18-30), akik Istennek és felebarátaiknak szeretnének 
szolgálni. Hisszük, hogy az önkéntes szolgátban fiatalok egy olyan lelki utazásban 
vesznek részt, melyben saját magukról, a világról és Istenről tanulhatnak, és amely 
lelki utazásban Isten életeket formál. Isten kegyelméből az Önkéntes Diakóniai Év 

http://www.szeretethid.hu/
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Programiroda ebben a lelki utazásban segít azért, hogy egyének, kultúrák, 
társadalmak egy igazságosabb és szerethetőbb világban éljenek.  
 

Események, rendezvények – 2016. 

Január 

- pályázati beszámolók benyújtása a hónap folyamán 

- látogatás református gimnáziumokban, tájékoztatás az önkéntes diakóniai 
évről: Miskolc, Pápa, Kecskemét, Lónyay Ref. Gimnázium. 

- jelentkezési határidő külföldre jelentkezett fiataloknak: január 31. 

 

Február 

Február 1.: EVS pályázat benyújtása (Youth dreams become truth) a 2016/17-
es évre önkéntesek fogadására nézve 

Február 1-5.: ÖDE félidős szeminárium, Pusztavám 

Február 5-7.: Német kiválasztó hétvége Hattingen, Závodi Emese lelkész 
részvételével 

Február 26-28.: Kiválasztó Hétvége Berekfürdő, 100 fő részvételével 

 

Március 

Március 1.: EDYN elnökségi ülés Budapesten, a budapesti iroda felszámolása 

Március 20-24.: Szeminárium, képzés rövidtávú EVS projektekről az Erasmus+ 
Nemzeti Iroda szervezésében Máltán. Részt vett Bogdán József munkatárs. 

Március hó folyamán több szolgálati hely újbóli akkreditációja: Bethesda 
Gyermekkórház, Tiszta Forrás Alapítvány 

 

Április 

Április 21.: EVS pályázat benyújtása (Get Involved) a 2016/17-es évre 
önkéntesek    fogadására  

        Youthworkers in Well Being – Erasmus+ képzés, pályázat 
benyújtása 

Április 25-28.: Német önkéntes csoport érkezése Münsterből, szeminárium. 
Látogatások szolgálati helyeken. 
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Május 

Május 5-8.: Kárpátaljai látogatás önkéntesekkel, cigány missziós szolgálati 
helyek látogatása Nagydobrony és Szernye 

Május 24-25.: EDYN tanácskozás Brüsszel, az új EDYN Egyesület bejegyzése 
Brüsszelben 

Május 28.: Menekültügyi Konferencia Veszprémben, részvétel az önkéntesekkel 

 

Június 

Június 10-11. Mentor találkozó 

Június 27. - július 1.: Záró szeminárium az önkéntesekkel, Szalonna 

 

Július 

Július 18-20.: Felkészítő szeminárium a kimenő önkénteseknek 80 fő 
részvételével, Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház 

 

Augusztus  

Augusztus 1-11.: What happaned with no borders? – ifjúsági csereprogram 
Rock Solid Foundation Hollandia, részt vett Szanyi Ildikó és 6 önkéntes 

Augusztus 31.: megbeszélés a szolgálati helyekkel, önkéntesek fogadására 
előkészületek a hónap folyamán 

 

Szeptember 

Szeptember 1.: önkéntesek érkezése Budapestre 

Szeptember 1-9.: Magyar nyelvi kurzus Monoszló 

Szeptember 9-11.: Reformáció és Ifjúság program megvalósítása, támogatás a 
REB pályázatból 

Szeptember 9-14.: Kezdő szeminárium, Monoszló 

Szeptember 15.: első munkanap a szolgálati helyeken. 

 

Október 

Október 8.: Kiértékelő találkozó a hazatérő önkéntesekkel, Németajkú Ref. 
Egyházközség 
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Október folyamán: szolgálati helyek látogatása Budapesten és vidéken, 
Kiskunhalas, Magyarmecske. 

Október 15-22.: Youthworkers in Well Being – nemzetközi képzés ifjúsági 
munkásoknak Vácott, 22 fő részvételével. 

 

November 

Október 31. - november 4.: EDYN közgyűlés, Meissen Németország Závodi 
Emese részvételével. 

Szolgálati helyek látogatása, önkéntesek támogatása, bibliaórák, kulturális . 
programok. 

 

December 

December 16-17.: Karácsonyi ünnepség az önkéntesekkel, workshop/műhely 
You and Me címmel. 

December hó folyamán: pályázati beszámolók készítése. 

 

Pályázati támogatások 

A pályázatokat az Erasmus+, EVS program keretében nyújtottuk be és nyertük 
meg, illetve egy kisebb összeget az EMMI, Reformáció Emlékbizottság 
keretében. 

 

Pályázati azonosító Időszak Megnyert összeg 

2016-1-HU02-KA105-001438 
2016.07.01-
2017.11.30 105.665 EUR 

2016-2-HU02-KA105-001682 
2016.08.18-
2017.12.17 14.470 EUR 

2016-2-HU02-KA105-001735 
2016.08.01-
2017.11.30 42.480 EUR 

REB-16-1-PROG-0044  
2016.03.31-
2016.12.31 400.000 HUF 

 

Önkéntesek 

AZ EDYN hálózat keretében összesen 87 önkéntest küldtünk és fogadtunk. 
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Ezen túl a Valdens Diakóniával való szoros együttműködés következtében 2016. 
őszén egy-egy önkéntest küldhettünk Uruguayba, Argentínába és Indiába, illetve 
folytatjuk az együttműködést egy szlovén szervezettel, akik hátrányos helyzetű 
fiatalokat fogad és küld. Egyéb szervezetekhez további 8 önkéntest küldtünk. 

 

 

III.4.  MRSZ önkéntesek, adatbázis 
 

Az MRSZ megalakulása óta önkéntesek segítségével működik, folyamatosan vannak 
olyan programjaink, kampányaink, rendezvényeink, melyeknél segítségüket kérjük. 
Mind a budapesti, mind a debreceni irodának van egy növekvő számú állandó 
önkéntes köre, akikre mindig számíthatunk, és a kisebb vidéki irodák is dolgoznak 
együtt önkéntesekkel. A munka mellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy egymást 
megismerhessék, kialakulhasson az önkéntesek közössége, kötetlen programokat is 
szervezünk nekik, mint pl. pizzázás, játékos est. A köszönetnyilvánítás is 
elmaradhatatlan: év végén az adományozók köszöntésével egyetemben 
önkénteseinket is köszönetet mondunk. 

Néhány példa a feladatokból, melyeket önkéntesek segítségével végeztünk 2016-
ban: gyerekek táboroztatása, adminisztráció, borítékolás, postázás, adománygyűjtés, 
adventi kampány, ételosztás, különböző rendezvényeken megjelenés pl. Debreceni 
Virágkarnevál.  

 

2016. év elejére elkészült az önkéntesek adatbázisa, mely rendszer segítségével 
átláthatóbb a több száz főből álló önkéntes közösség. A fejlesztésnek köszönhetően 
az önkéntes feladatok meghirdetése gördülékenyen és hatásosan működhet szerte 
az országban.  

A rendszerben szintén adminisztrálható az MRSZ-nél ledolgozott büntetés és a 
foglalkoztatást helyettesítő munka. 

 

 

   III.5.50 órás Iskolai Közösségi Szolgálat 

 

Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) – mely 2016-tól az érettségi előfeltétele 
a középiskolások számára – lebonyolításában is segítséget nyújtottunk oktatási és 
szociális intézményeink részére. Igyekeztünk hasznos tudnivalókat közzé tenni az 
érintettek számára, több IKSZ konferencián vettünk részt előadóként. Segítünk a 
szolgálati helyeket kereső középiskoláknak a keresésben, és a Szeretetszolgálat is 
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úgy tervezni programjait, hogy a diákok is be tudjanak kapcsolódni azokba. 2016-ban 
tovább bővült azon iskolák száma, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk 
Budapesten, Debrecenben és Ózd környékén. 

 

A KÖSZ pályázat keretében három adománykoordinációs programot valósítottunk 
meg diákokkal: „Add még tovább Budapest!”, „Add még tovább Debrecen!” és „Add 
tovább Ózd” címen. A program keretében a résztvevő diákok egy felkészítő alkalom 
után bekapcsolódtak az adományok gyűjtésébe, válogatásába és kiosztásába. 

 

 

              III. 6.Egészséges és Aktív Időskor 

 

Az „Egészséges és Aktív Időskor” című, HU11-0002-A1-2013 azonosító számú 
projekt keretében a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Református Szeretetszolgálat Alapítvány között létrejött megbízási szerződés 
alapján az MRSZ önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése és egy darab 
vezető összefoglaló elkészítése, továbbá egy önkéntes adatbázis elkészítése 
feladatokat vállalta.  

 

A projekt célja az aktív, egészséges és önálló otthoni életvitel biztosítása az 
időskorúak számára az önkéntességre alapozott kiegészítő szolgáltatásokkal. A 
pályázat keretében az időskorúak állapotát és szükségleteit felmérő tanulmány 
készült, melyre alapozva egy modell-program kidolgozására került sor az időskorúak 
számára otthonukban, önkéntesek által nyújtott szolgáltatások bevezetésére. Ezt 
alapul véve kezdte el a tervezést a Szeretetszolgálat. 

  

Toborzás 

A lehetséges önkéntesek javasolt köreként hallgatók, valamint nyugdíjasok 
szerepelnek a feladatspecifikációban. Fontos ugyanis, hogy a fiatal korosztály mellett 
kortárs segítőket is kapjon a kedvezményezett célcsoport, így a program ezáltal is 
támogatni kívánja az idősek aktivitását, hiszen nem csak segítettként, hanem 
segítőként is bekapcsolódhatnak a projektbe.  

Önkéntesek toborzására a következő módszereket és csatornákat használtuk: 

- saját MRSZ adatbázisban felhívás kiküldése több alkalommal 
- saját MRSZ hírlevélben (több ezer cím) felhívás kiküldése 
- Facebook oldalainkon és különböző csoportokban meghirdetés 
- felhívás kiküldés körlevélben a debreceni református egyházközségek 

számára, és hirdetés a gyülekezeti alkalmakon 
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- kapcsolatfelvétel a Helyi Támogató Csoport tagjaival, toborzásban segítségük 
kérése (Debreceni Nyugdíjas Egyesülettel, Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet) 

- kapcsolatfelvétel a DRHE diákságának vezetőjével, saját oldalaikon hirdetés 
- kapcsolatfelvétel a Központ Egyesülettel (főleg középiskolás önkéntesekkel 

dolgoznak) 
- szórólap készítése a toborzás erősítésére, melyet olyan helyekre juttattunk el, 

ahol a nyári szünetben is megfordulhatnak hallgatók, a szóróanyagot a 
későbbiekben is lehet használni 

- személyes ismeretség általi tájékoztatás, toborzás 
 

A toborzás során sajnálatos tapasztalat volt az érdektelenség, hiszen a program híre 
több ezer emberhez eljutott a fent említett módszerek segítségével, ám az 
érdeklődők száma ehhez képest nagyon csekély számú volt. 

 

Kiválasztás 

Az érdeklődő önkéntesekkel egyenként, személyesen elbeszélgettünk a programról 
és a bekapcsolódás feltételeiről. A személyes beszélgetés célja az volt, hogy 
kiderüljön a jelentkező alkalmassága, megbízhatósága, azaz rákérdeztünk például 
arra, hogy mik az önkéntes motivációi, miért jelentkezett a programba, mik az 
erősségei, miben segítene szívesen, tudja-e, hogy mit takar az önkéntesség. Fontos 
volt az is, hogy a programról is elegendő információt kapjon ahhoz, hogy el tudja 
dönteni, hogy valóban részt szeretne-e venni. 

 

 

Három fő szempontot vettünk figyelembe a kiválasztáskor: 

- alkalmasság 
- elérhetőség 
- célkitűzéseknek való megfelelés. 

 

Mivel az időskorúak szükségletei és igényei szerteágazóak, sok területre terjednek 
ki, az alkalmasság kitételnek számtalan szaktudás vagy tevékenység iránti 
hajlandóság alapján megfelelhetnek a jelentkezők. Az iskolai végzettség nem 
releváns, hiszen más tudással és hajlandósággal rendelkező önkéntes kell a kerti 
munkákhoz, megint más a takarításhoz, felolvasáshoz, bevásárláshoz, esetleg a 
technikai eszközök használatának megtanításához. A nyitottság nagyon fontos része 
az alkalmasságnak. Alapvető az idős emberek felé való odafordulás és a 
segítségnyújtás vágya, továbbá a megismerésre való törekvés. A jó kommunikációs 
készség legtöbb esetben szintén elengedhetetlen, hiszen a segítőnek és segítettnek 
folyamatosan kapcsolatban kell lennie egymással, gondolva akár a találkozások 
egyeztetésére akár a tevékenység végzése során felmerülő kérdések, problémák 
megbeszélésére, megoldására.  
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Az elérhetőség tekintetében a legfontosabb szempont az volt, hogy debreceni lakos 
vagy helyben dolgozó legyen a jelentkező, illetve diákok esetében a városban 
tanuljon. Szükséges volt továbbá a hajlandóság, hogy legalább 4 hónapra vállalja a 
részvételt a jelentkező a program indulásától számítva. Elengedhetetlen volt, hogy a 
felkészítő alkalmon részt tudjon venni az önkéntes.  

60 év feletti idősek és felsőoktatásban tanuló hallgatók a program elsődleges 
önkéntes célközönsége. A kiválasztásnál természetesen ezeket a szempontokat 
figyelembe vettük, ám nem utasítottuk vissza azokat sem, akik az előző két 
szempontnak megfeleltek, de más korosztályba tartoznak. Előnyt jelentett továbbá, 
ha a jelentkezőnek volt már korábban önkéntes tapasztalata, és ha a szociális 
szférában vagy az egészségügyben van munkatapasztalata.  

A vállalt feladatok szempontjából a legnépszerűbb a beszélgetés és társalgás, 
valamint a felolvasás volt, amit mindenki szívesen végez, de a jelentkező nők 
majdnem mindegyike megjelölte a háztartási munkákat is, néhányuk kerti 
munkákban, ill. favágásban is képes segíteni. Bevásárlásra, kísérésre, hivatalos 
ügyek intézésére szintén a jelentkezők nagy része nyitott.  

Felkészítés 

A felkészítést szakemberek segítségével tartottuk meg az önkéntesek számára. 

A képzés felépítése a következő volt: 

1. Közösségépítő, ismerkedős játékok – 60 perc 
2. Önkéntességről általában, önkéntes törvény ismertetése; „Az Egészséges és 

Aktív Időskor” programról – 45 perc 
3. Kompetenciahatárok – 60 perc 
4. Érzékenyítés – 120 perc 
5. Idős és környezetének megismerése – 60 perc 

 

Önkéntes adatbázis összeállítása 

Gyakorlati szempontból gondoltuk végig, hogy a program keretében, elsősorban az 
önkéntes és időskorú szolgáltatást igénylő személy illesztése során, valamint az 
adminisztrációs feladatoknál (önkéntes szerződés, kiegészítő szerződés megkötése 
stb., a szerződések a beszámoló mellékletét képezik) mely adatok és információk 
szükségesek. Ezen adatokat tartalmazva az adatbázis a fenti folyamatok 
elvégzéséhez is elsődleges segítséget nyújt. 

A DMJV Önkormányzata megbízásából létrehozott és rendelkezésre bocsátott 
adatbázis év végéig 15 fő önkéntes adatait tartalmazta.  

 

 

III.7.Gyülekezeti akadálymentesítő program 
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2006. után 2012 októberében újra összeült a gyülekezeti akadálymentesítés 
műhelycsoport. A rendszeres találkozók célja az volt, hogy egy asztalhoz ültesse 
azokat, akiknek fontos a téma, továbbá hogy a gyülekezetek helyzetét felmérje, és 
elindítson egy új gondolkodásmódot a fejekben, elsősorban a lelki 
akadálymentesítésre és az érzékenyítésre helyezve a hangsúlyt. 

A műhelycsoport kezdeményezésére elkészült egy állásfoglalás, mely a fogyatékos 
ember keresztyéni befogadásáról szól. A 2016-os év utolsó zsinati ülésén elfogadták 
a szöveget. 

 

2013. év végén hirdette meg először a Magyar Református Szeretetszolgálat a 
gyülekezetek akadálymentesítését célzó programját. A kezdeményezést a Svájci 
Protestáns Egyházak Segélyszervezete (HEKS) támogatta. 2014-ben kilenc, majd a 
következő évben újabb öt gyülekezet kezdte el a programot, 2016-ban újabb négy 
gyülekezet csatlakozott. 

Magyarországon 600.000 fogyatékos ember él, ehhez a számhoz képest arányaiban 
mégis kevés a gyülekezetekbe beépülő fogyatékossággal élő testvérek száma. Mivel 
valljuk, hogy minden ember Isten teremtménye, és egy testnek tagjai vagyunk, 
mindenkinek vannak lelki ajándékai, így fontosnak tartjuk, hogy valóban mindenkinek 
helye legyen a gyülekezetekben, aktív, szolgáló tagokká válhassanak. Ez azonban 
nem megy anélkül, hogy a gyülekezetek nyitottá váljanak, tudásuk gyarapodhasson 
arról, hogy egy-egy fogyatékosságnak mik a jellemzői, hogyan tudnak közeledni 
testvéreikhez, milyen lehetőségek vannak az integrálásra. Ebben a munkában segítik 
szakértő mentorok a gyülekezeteket érzékenyítő programokon, előadásokon, közös 
beszélgetéseken, cselekvési terv kidolgozásán keresztül. A mentorokkal az év 
folyamán folyamatos volt a kapcsolattartás, két-három havonta személyes 
megbeszélésekre is sor került. Tavasszal egynapos találkozót tartottunk a 
gyülekezetek képviselőinek, hogy megoszthassák egymással tapasztalataikat, illetve 
ötleteket gyűjthessenek az új bekapcsolódók. 

A program keretében megvalósult tevékenységek, események sokfélesége 
kimeríthetetlen, néhány példa ezekből: tolerancia nap megrendezése, alkotói kör és 
kiállítások szervezése fogyatékos testvérekkel együtt, zarándoklat a gyülekezet 
minden tagja számára, bibliakör értelmi fogyatékos fiatalok számára, filmklubok 
szervezése a témával kapcsolatban – csak néhány példa a sokféle érzékenyítésre, 
bevonási lehetőségre. 
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III.8.Meseköz 

 

A 2013-ban indított Meseköz program célja olyan gyermekek elérése, akik 
bizonytalan körülmények között nőnek fel. A havi rendszerességgel tartott 
foglalkoztató segít a gyerekek fejlődésében kreatív játékok, felolvasások és egy adott 
könyv közös felfedezése által. A foglalkoztató során olyan keresztény vonatkozású 
könyveket dolgozunk fel, melyek valódi értékeket közvetítenek a gyermekek felé, és 
mindeközben ismereteik is bővülhetnek. A programban résztvevő családok a 
Szeretetszolgálat különböző támogatott célcsoportjaiból kerültek ki: nevelőszülők 
által nevelt gyermekek, devizahitellel küzdő családok gyermekei illetve 
anyaotthonban élő családok látogatnak el rendszeresen foglalkoztatónkra. 

2016-ban 5 alkalommal szerveztünk ilyen foglalkozást, a záró alkalommal egy közös 
kirándulás során a Mesemúzeumot látogattuk meg. A foglalkozások átlagos 
költségigénye 30 000 Ft. A napot minden alkalommal közös ebéddel zártuk, melyet a 
Gellért Hotel biztosított. 

Az alkalmakon átlagosan 10-15 gyermek vett részt, akiket szüleik is elkísértek. 
Önkéntesekkel és a családtagokkal együtt 30 főt érintett egy-egy foglalkozás. 

 

 

III.9. Nyári Táborok 

 

Július 4-8.: napközis tábor a KIDS épületében Budapesten, 15 gyerek részére 
Délelőttönként meghívott vendégek tartottak előadást: Szénási Tamás tűzoltó, 
Gergely István vízilabdázó, egy finn tanárnő és Pál Sándor. Délutáni programok: 
bowling, állatkert, csónakázás, vízibuszozás és kirándulás a Margit szigetre. A 
délutáni programok egy része felajánlásból valósult meg. 

A tábor napi költsége fejenként 3790 Ft volt. 

 
Augusztus 8-14.: Leveleken tábor 48 gyermek részére 
A hétfőtől vasárnapig tartó táborban 50, a Szeretetszolgálattal már korábbi 
programok során kapcsolatba került fiatal vett részt (8-14 éves korosztály). Négy 
gyermeket pedig Kárpátaljáról fogadott a tábor, nekik a Szeretetszolgálat készíttetett 
útlevelet, hogy részt tudjanak venni a táborban. A sport, a tanulás, a célkitűzések 
meghatározása és a kitartásra nevelés rendkívül fontos, minél fiatalabb korban. A 
táborban résztvevő gyermekeket első nap Steinmetz Ádám látogatta meg, de rajta 
kívül még sok programmal sikerült értékessé tenni a tábori napokat. Lovaglás, 
kalandpark, strandolás és állatkerti látogatás, lelki felfrissülésként pedig áhítat is 
szerepelt a heti programban.  
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A tábor napi költsége fejenként 4735 Ft volt. 

 

Augusztus 15-19.: Balazséron tábor 49 gyermek részére 
 A Szeretetszolgálat célja, hogy minőségi kikapcsolódást nyújtson a hátrányos 
helyzetű, kárpátaljai gyermekek számára. A táborban Kovács Dániel, a Fölszállott a 
páva című műsor tavalyi döntőse és a Református Szeretetszolgálat által életre hívott 
Nyilas Misi Ösztöndíj program egyik nyertese hegedült a gyerekeknek. A Református 
Szeretetszolgálat egész héten izgalmas programokkal töltötte meg a gyerekek 
napjait a kárpátaljai Balazséron rendezett nyári táborában. Játékokkal, kirándulással, 
minden délelőtt interaktív könyvklubbal, sportolási lehetőséggel és 
csapatversenyekkel is készültünk. Az Olimpia ideje alatt pedig különösen nagy 
figyelmet fordítottunk a sportolás és a rendszeres testmozgás megszerettetésére. 
A tábor napi költsége fejenként 1590 Ft volt. 

 

 

IV. BESZÁMOLÓ – az MRSZ-lelkészi tevékenységről 

   

 

                A lelkészigazgató a Magyar Református Szeretetszolgálat  már meglévő 
szervezeti kapcsolatainak  erősítésén és működtetésén munkálkodik, továbbá keresi 
azon kötődéseket, amelyek révén  a gyülekezetek diakóniai elköteleződését 
elindíthatja. A tevékenység két fő iránya: a kapcsolattartás és képviselet, amely az 

alapító egyházon belül és kívül megnyilvánul. A feladatkör belterjessége egyrészt 
szükségszerű, mert  a református gyülekezetek  istentiszteletein és rétegalkalmain 
bemutatja az MRSZ tevékenységét, de ezeken az alkalmakon visszacsatolás is 
történik, amely során a gyülekezeti tagok tájékozódhatnak a közös 
adománygyűjtésekről és osztásokról. A Szeretetszolgálat programjainak a 
megismertetése során a gyülekezetek felismerhetik azokat a területeket, amelyekbe 

a maguk emberi erőforrásaival  és áldozatvállalásukkal bekapcsolódhatnak. A 
társadalmi érzékenyítés túlnő a gyülekezeti határokon és  ezért szükséges, hogy 
világi intézményekkel, azok vezetőivel, vállalkozókkal és önkormányzatok 
képviselőivel is  együttműködésre törekedjünk.  Programjaink összességét  és 
sokféleségét tekintve  nyilvánvalóvá válik,  az MRSZ társadalmi felelősségvállalása.   

Ebből adódóan  a lelkészigazgató tevékenységében tükröződik az egyház társadalmi 
szerepvállalása a szegény és rászorulók élethelyzetének megváltoztatásában és a 
közös felelőségünk   t u d a t o s í t á s a.  Ezért az adományozó gyülekezetek és 
egyházi intézmények becsatolása,  a világi intézmények megkeresése, a támogatók 
megkeresése az önkéntes ágazat erősítését is jelenti.  
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Az MRSZ-nek érzékenynek kell lennie  a határainkon túl élő nemzettársaink iránt, de 
a vészhelyzetkezelés során a világ  katasztrófa sújtotta lakosságára is figyelmet kell 
szentelnünk.  Az érzékenyítésnek ebbe az irányba is hatnia kell és a Magyarországi 
Református Egyház a  maga  testvéri felelősségét a Kárpát-medence területén  
éppen az MRSZ tevékenysége révén is láthatóvá és érezhetővé kell, hogy tegye. 

                IV.1. Gyülekezeti kapcsolatok  határon innen és túl. A 2016-os év során 
havonta átlag két gyülekezetben volt igei szolgálat, ahol az  MRSZ tevékenységének 
ismertetésére is sor került.  Az év első negyedében hazai és határon túli 
gyülekezetek imaheti meghívásai során történt az MRSZ bemutatása. Ennek egyik 
hozadéka a gyülekezetek közötti kapcsolatok építése pl. királyhágó-melléki és 
kárpátaljai gyülekezetek között, a másik jelentős következménye az MRSZ 
programokba való becsatlakozás.  Eszéken az MRSZ kuratóriumának leköszönő 
elnökével (Pál Sándor) és a SZERETETHÍD koordinátorával közösen tettünk 
látogatást a program szervezésének idején.  A Nyilas Misi ösztöndíj ünnepi átadásán 
a felvidéki  Komáromban a program koordinátorával és a zsűri egyik tagjával 
(Gergely István ) közösen szolgáltunk az istentisztelet keretében.   A Borsod-Gömöri 
Egyházmegyében a debreceni iroda ill. az Egyháztáji program igazgatójával közösen  
mutattuk be  a jelenlévő mintegy 40 lelkipásztor előtt az MRSZ sokrétű 
tevékenységét.  A Bihari (Királyhágó-mellék) Egyházmegyében két ízben is 
bemutatkozott az MRSZ a lelkészértekezleten.  Egy alkalommal az aktuális migráns 
témához kötődően Dr. Hosdssy - Takács Előd tanár tartott előadást, a téli ülésen 
pedig a SZERETETDOBOZ program népszerűsítésére került sor.  Ez utóbbi 
hozadékaként kb. 5 t tartósélelmet gyűjtöttek az egyházmegyében. 
Pénzadományukat a Kárpátaljai Diakóniai Központnak és a Tivadari Gimnáziumnak 
szánták. 

                    IV.2.  Hazai és határon túli egyházi intézmények.  Az MRSZ 

rendszeresen támogatja a hazai diakóniai és oktatási intézményeket. Ebbe a lelkészi 
szolgálat is kapcsolódik. A Nevelőszülői Hálózat által szervezett  szakmai napokon, 
az időseket vagy fogyatékkal  élőket gondozó otthonok által rendezett ünnepi 
alkalmakon az MRSZ a lelkészigazgató személyes képviseletével és szolgálatával 
vesz részt.  (Nyíregyháza Magdaléneum  Otthon,  Debrecen Immánuel Otthon, 
Reménysugár Hajléktalan Szálló és Melegedő, Nyitott Ajtó – Házi Segítségnyújtás  
stb). 

A Kárpát-medencei tanintézetek nagyenyedi megnyitóján került sor az MRSZ 
iskolakezdési csomagjainak az átadására. Nagyváradon az Egyházkerület Püspöke 
és az Oktatási Osztály  vezetője vette át a tanszercsomagot.  Az Élesdi  Református 
Árvaház negyedévenként jut az MRSZ természetbeni adományához, amibe sikerült 
egy jótékony vállalkozót is bekapcsolni.  Fontos, hogy az adományozóink 
megismerjék a határon túli támogatottak csoportját, közösségét. Ők vihetik tovább az 
MRSZ munkájának hírét és válhatnak jószolgálati követté. 
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                  IV.3. Önkormányzati és állami Intézmények és az MRSZ.     Az állami 
és önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartásnak sokrétű üzenete van.  Az 
idősotthonok és a büntetés-végrehajtó intézetek lakói fele kettős a szolgálatunk: a 
társadalom peremére került embereknek megmutatni Krisztus szeretetét az egyház 
jelenléte által.  Ezekre a helyekre ünnepnapokon, családi napokon, vagy a  
SZERETETHÍD-program keretében vagy a Debreceni Virgkarnevál napján viszünk  
ünnepi műsorokat, tartunk igei szolgálatot vagy ajándékozzuk meg a bentlakókat. A 

sütemény, a Nyilas Misi pakk vagy más adományokban tárgyiasul a hirdetett 
szeretet.  Ezek az intézmények: Tiszalök és Debrecen BV Intézetek,  Debrecen 
Pallagi Úti Idősek Otthona.  

A debreceni  önkormányzati oktatási intézményeket már évek óta sikerült  
becsatlakoztatni a az önkéntes programba, amely során a  diákok különböző 
programokban vesznek részt, többek között az élelmiszer-gyűjtésben.  Ezek a 
kapcsolatok biztosítják a társadalmi érzékenyítés lehetőségét, továbbá a diákok sok 
esetben maguk viszik ki az  adományokat és szembesülnek eddig még számukra 
ismeretlen élethelyzetekkel.  A  programokat vezető pedagógusok nagyra értékelik 
és nagyon fontosnak tartják a nevelésnek ezt az eszközét.  Országosan 80-100, 

ezen belül Debrecenben 40 oktatási intézetet sikerült bevonni ezekbe a  
tevékenységekbe.    

                  A debreceni MRSZ-iroda évek óta jó kapcsolatokat ápol a Helyi 
Önkormányzattal, aminek az egyik jelentős eredménye, hogy megalakult a városban 
a Debreceni Karitatív Testület.  A tizenhat lapító és alkotó tagszervezet egyik elnöki 
tisztét az alpolgármester asszony, a másikat az MRSZ képviselője töltötte be 2016-

ban.   A város számos kiemelt rendezvényére hívják meg az MRSZ-t , ahol  kiváló 
lehetőség adódik a szervezet sokrétű tevékenységének a bemutatására.  

                 IV.4. Külföldi kapcsolatok.  Az MRSZ a hazai és határon túli rászorulói 
részére külföldön is  gyűjt adományokat.  A természetbeni adományok gyűjtése és 
küldése a korábbi évekhez képest visszaszorulóban vannak Nyugat-Európában.  A 
Tiszántúli Egyházkerület koordinátora közvetítésével  évi  átlag 6 kamionnyi 
adományt  sikerül behozni.  A kerületi koordinátorok és a külföldi szervezetekkel való 
kapcsolattartás fejlődésben van és  bővítésre szorul.  Az egyházi szervezetek anyagi 
támogatása   kérelmeken és pályázatokon alapszik. Az MRSZ jelentős szerepet 
játszik a Kárpátaljára irányított tárgyi és anyagi segítségnyújtásban.  A HEKS ( 

Hilsverein der Evangelische Kirchen in der Schweiz) ebben az MRSZ nyugati 

partnere. Képviselőjükkel a lelkészigazgató tartja a kapcsolatot   és vesz részt a 2-3 

évente megrendezett Kárpátaljai segélykonzultáción (legutóbb 2016.okt. 24-27 

között).  A nyugati támogató segélyszervezetek ezeken az alkalmakon hangolják 
össze 3 éves programjukat.  A nyugati és a keleti adományozási és szervezeti 
kultúrák  összehangolása  hosszú időt és türelmet igénylő feladat.  2016-ban  a 

kárpátaljai diakóniai központ projektjeinek a támogatásán és a júniusban keletkezett 
jégkár elhárításán volt a hangsúly. Erre érkeztek céladományok részint a 
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vészheyzetkezelési program,  a személyes kapcsolatok és a pályázati kapcsolatok 
révén.  Az MRSZ- részprojektjeit 2012 óta a Rajnai Egyház (EKiR,  Evangelische 
Kirche im Rheinland)  támogatja.  2016-ban 20000 € érkezett  a tűzifa, a Nyilas Misi 
ösztöndíj és a logisztikai programokra.  Az MRSZ szervezetfejlesztését és képzést a 
HEKS 6000 CHF-nyi forinttal támogatta.   A kárpátaljai cigánymissziós-projekt külföldi 
támogatásának közvetítője szintén az MRSZ. Ebben többnyire az Amerikai 
Presbiteriánus  egyház vállal szerepet.  

Az MRSZ-t többször kéri fel a Református Egyház Zsinata és annak Ökumenikus 
Osztálya német területen való képviseletre:  

                  1.  2016.május 15-22 Között Ökumenikus Kirchentag ( Egyházi napok) a 
Lippei Tartományi Egyházban,   

                 2.  Erasmus + program, Mönchengladbach – migránsokkal foglalkozó 
önkéntesek toborzása, képzése, koordinálása. Az MRSZ korábbi tapasztalatait 
ismerve az külügyi osztály delegációjának részeseként vett részt a lelkész-igazgató a 
szemináriumon.  

                     IV.5. A  10 éves  MRSZ-jubileum,  JÓNAK LENNI JÓ - 

médiaprogram.   A lelkészi feladatok felértékelődtek a 10 jubileumi emlékév során 
és a „Jónak lenni jó” média program során.  Az MRSZ-kommunikációs szakemberére  
hihetetlen felelősség hárult 2016 utolsó hónapjaiban és ebből a feladatból jutott 
minden ágazati munkatársra.  Lelkész-igazgató a TV stábbal azokat a családokat 
járta be, akik élethelyzete és annak bemutatása tanulságul szolgálhattak a TV-

nézőknek.  A bemutatott családokkal régóta tartja az MRSZ a kapcsolatot és 
igyekszik életmódot javító és az ellátás megkönnyebbítő segítséget nyújtani.  
Nagykálóban, balesetben maradandó egészségkárosodást szenvedő leány, 
Debrecenben agydaganattal kétszer műtött tanuló,  Tiszabezdéden leégett lakást 
újjáépítő család, harmadik mesekönyvét megjelentető egyetemista csak néhány 
példa a kitartó küzdelem területéről.  Az életből vett példák fontosak, mert a mások 
és a magunk megerősítését szolgálják.  Nem minden küzdelem zárul győzelemmel, 
de mindegyiknek  rengeteg tanulsága van. 

               IV.6.  Általános adománygyűjtésben való részvétel.   Lelkész-igazgató 
keresi azokat a vállalkozókat, művészeket, felajánlókat akik érzékennyé tehetők a 
szükségben élők problémájára.  Kiemelkedő esemény volt 2016.auguszt 19-én a 
Debreceni Nagytemplomban szervezett Mága-koncert. Személyes kérésre a 
hegedűművész 2 000 000 Ft értékű tanszert és sportcipőt ajánlott a tanévkezdési 
felhívásunkra. 2013-ban szervezett jótékonysági koncerten már tett hasonló 
felajánlást Mága Zoltán.  Ezzel az adománnyal együtt több, mint 20 Mi Ft értékű 
iskolakezdési tárgyi adományt osztott szét az MRSZ a Kárpát-medencében.  
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                  Az MRSZ-kapcsolati tőkéjénék fejlesztése, erősítése továbbra is kiemelt 
prioritással bír, amely sok energiát és időt igényel, de hosszú távon mind az 
elismertségben, mind a támogatásban megtérül. 

 

 

 

V.    KOMMUNIKÁCIÓ 

BESZÁMOLÓ  - fenti tevékenységhez kötődő   kommunikációról 

 

                         V.1.10 ÉVES JUBILEUM  

Az idén 10 éves Magyar Református Szeretetszolgálat tevékenységének 
bemutatása, illetve az elmúlt évek méltatása kiemelten fontos feladata volt a 2016-os 

évnek. Ennek érdekében valamennyi grafikai munkánkon, illetve írásos anyagunkon 
megjelent a „10 éve a rászorulókért” kifejezés vagy a logónk mellett a 10 éves 
grafika. Emellett pedig a külön interjúk, riportok, fényképes összeállítások jelentek 
meg a Szeretetszolgálatról, valamint a médiamegjelenések során is tudatosítottuk a 
szervezet jubileumát.  JÓNAK LENNI JÓ! Nagy megtiszteltetés a Magyar 
Református Szeretetszolgálat számára, hogy jubileumának ünneplése évében a 
közmédia Jónak lenni jó! programjának támogatottja lett. Az együttműködés nem 
csak a december 18-i egész napos műsorról szólt, hanem már november 7-én 
elkezdődött a felvezető időszak, tehát 1,5 hónapig számos programunkról beszámolt 
az MTVA valamennyi csatornája: M1, Duna Tv, Duna World, M2, M4, M5, Kossuth 
Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió. A műsorfolyam során 261 millió forintnyi felajánlás 
érkezett, emellett pedig nagy érték, hogy valamennyi hír, tudósítás alkalmával 
bemondták a Szeretetszolgálat 1358-as adományvonalának számát, illetve a 
korábbiakban nem tapasztalt mértékben, számtalan műsorban mutatták be a 
Szeretetszolgálat tevékenységét.     

                          V.2.    MRSZ  ADOMÁNYGYŰJTÉS  - TÁMOGATÁS 

 Adományvonal , 1358 

Az új adományvonal bevezetése elkezdődött 2015-ben, azonban ahhoz, hogy 

támogatóink egyértelműen társítsák a négy számjegyet a Református 
Szeretetszolgálat támogatási lehetőségeként, szükség volt új display eszközök 
beszerzésére és arra, hogy valamennyi grafikai munkán, kiadványon, valamint 
interjúk során is megjelenjen, elhangozzon a 1358-as adományvonal. 

Országos adománygyűjtések 
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Az adományok gyűjtésében fontos szerepet játszik, hogy a különböző kitelepülések 
alkalmával tudják, mi kik vagyunk és milyen programunkat, mivel támogathatják. 
Ezért az országos gyűjtésekhez készültek szóróanyagok (több nyelven), kifeszíthető 
molinók és különböző felületeken hirdettük is az adománygyűjtési helyszíneket. 

Iskolatáska kampány 

A tanévkezdési segítségnyújtásban a kitelepülések alkalmával gyűjtött 
adományoknak és a gyűjtőpontokon befogadott támogatásoknak is nagy szerepük 
van, ezért célkitűzésünk volt, hogy minél szélesebb körben adjunk információkat 
arról, hogy hol és mivel támogathatják ezt a programunkat. 

Nyilas Misi Ösztöndíj 

A 2016-os őszi félévben indult program előzetes népszerűsítése, majd a 
támogatottak bemutatása a feladatunk. Év végén támogatóinkkal – Gergely István 
olimpikon vízilabdázóval és Szalóki Ágnes énekessel – személyesen – sajtó 
jelenlétében – adtuk át több helyszínen az ösztöndíjakat, ezzel is segítve a program 
hirdetését, a támogatók felé pedig visszaigazolást adni az adományuk célba 
jutásáról. 

 

Szeretetdoboz 

A 2016-ban bevezetett új program elsődleges hirdetési felülete az egyházi 
sajtóorgánum, emellett pedig kiemelt szerepet kapott az adományozás bevezetése a 
közmédiában. Számos műsorban számoltak be arról, hogy milyen módon, hol, 
hogyan lehet támogatni az MRSZ Szeretetdoboz akcióját. 

 

                            V.3.KÁRPÁTALJA - cselekvési terv 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is kiemelt feladatok között szerepelt a 
határon túli, különösen a kárpátaljai adományozás. Rendszeresen vittünk stábokat 
az adományozásra, hogy bemutassuk, bár a média manapság már nem harsog a 
kárpátaljaiak nehéz körülményeitől, ettől még továbbra is nagy a nyomorúság és 
szükség van a rendszeres támogatásra. Tevékenységeink között beszámoltunk az 
általunk támogatott pékség működéséről, a katonacsaládokat segítő akcióinkról, 
illetve a jégkár után helyreállításban nyújtott segítségről, valamint a folyamatos 
élelmiszer-, ruha- és egészségügyi adományokról.    
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Jégkár 

A Kárpátalját sújtó jégkár helyszínén voltunk röviddel a katasztrófa után, így 
országos gyűjtésünk népszerűsítése mellett az adományok felhasználásáról is 
igyekeztünk tájékoztatni a támogatókat. 

                       V.4. EGYHÁZTÁJI 

Az Egyháztáji vásár folyamatos népszerűsítése, valamint az újonnan belépő 
gyülekezetek szóróanyagokkal ellátása a feladat.  

BORUM Kárpát-medencei református szőlészek és borászok találkozója 

A méltán népszerűnek mondható találkozó mára ismert egyházi, szakmai körökben, 
a BORUM kommunikációs feladatai között az előkészítés, beharangozás, vizuális 
elemek gyártása, informálás, valamint az utókommunikáció szerepel.  

 

 

SZILVAMUSTRA 

Az egyedülálló kezdeményezés előzetes promótálása és utókommunikációja volt a 
feladatunk. 

                   V.5. ÖNKÉNTESSÉG , Szeretethíd 

A Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napok talán a legismertebb 
programja a Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Idén célkitűzésünk volt, hogy 
a program hirdetése során arra ösztönözzük a belföldi és a külhoni gyülekezetek 
tagjait, hogy minden korábbinál többen vegyenek részt az összefogásban. 2016-ban 

várakozáson felüli számban regisztráltak a www.szeretethid.hu honlapon, melyre 

előzetesen, valamint a programot követően is kerültek fel friss információk, 
tájékoztatók és beszámolók. A Szeretethíd sajtónyilvános megnyitója alkalmat adott 
arra, hogy beszámoljunk arról, milyen sokszínű a programlehetőségek palettája. A 
2016-os Szeretethíd fő üzenete az volt, hogy az önkéntességben nincs korhatár, 
mindenki tud segíteni, aki szeretne. 

  

                V.6. GYEREKPOGRAMOK   

Táborok 

Nyáron három gyermektábort szerveztünk, melyeket nem csupán a résztvevőkkel 
ismertettünk meg, de szerveztünk olyan programokat, mely sajtóérdeklődésre 

http://www.szeretethid.hu/
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tarthatnak számot. Ilyen volt, amikor olimpikon vízilabdázó látogatta meg a 
táborozókat. 

                  Rajzpályázat 

A Magyar Református Szeretetszolgálat rajzpályázata egyedülálló kezdeményezés 
az MRSZ programjai között. Kettős célunk volt a projekttel: kilépni abból a körből, 
ahol bennünket ismernek és új közösségekbe elvinni az MRSZ ismertségét, emellett 
pedig a szemléletformálás fontossága iránt érzett elhivatottságunk hozta létre a 
programot. A széles körben hirdetett rajzpályázat, majd a díjátadóról szóló utólagos 
tudósítások segítették a program és az MRSZ ismertségének növelését. 

                  V.7. Adományozók köszöntése 

A 2016-os adományozók köszöntése abban különbözött a korábbi évek 
rendezvényeitől, hogy ebben az évben nem csak az aktuális év támogatóit hívtuk 
meg, hanem az elmúlt 10 év nagyobb adományozóit is, valamint bemutattuk azt, 
hogy miként növekedett a Magyar Református Szeretetszolgálat és jelenleg milyen 
feladatokkal, programokkal segít a nélkülözőknek. 

 

 

VI. VÉSZHELYZETKEZELÉS 

                     VI.1. Migráns-ügy 

 

Az MRSZ, menekültekkel való foglalkozása több évre nyúlik vissza, amikor még a 

Debreceni Menkülttábor vezetőségével és a Mendék Egyesülettel  együttműködve 

támogattuk a cslaádokat és szerveztünk különböző tevékenységet és adományosztást.  

Ennek szakmai tanácsát a Zsinati Iroda Menekültmisszió biztosította. A 2015-ös esztendő 

második felében megindult menekülthullám  idején önkénteseink és munkatársaink 

rendszeresen segítetettek a válsághelyzetben. Budapesten, Röszkén és Debrecenben a  

tábor bezérásáig igyekeztünk  főként a családos felnőtteknek segíteni. Ennek költségeit 

részben külföldi támogatásból,részben hazai támogatásból fedeztük. Hazai és külföldi 

konferenciákon igyekeztünk a migráció  okozta gondokkal és megoldásokkal megismerkedni. 

Tapasztalatainkat sok gyülekezetben és különböző fórumon ismertettük.  Vezérlevünk a 

lojalitás, a bibliai-keresztyén értékrend megőrzése volt.  
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VII.2. Kárpátaljai cselekvési terv 

 

Az orosz-ukrán háború nem csak a közvetlenül érintett területekre és a gazdaságra 

volt katasztrofális hatással, hanem az övezettől távol eső Kárpátalját és az ott élő 

magyar és más etnikumot. A besorozott családfők távolláte súlyosan érintette a 

magyar családokat. Sokan menekültek vagy telepedtek külföldre. Az elmúlt 

rendszerben is mérhetetlen szenvedésen átesett idősek újabb megpróbáltatással 

néztek szembe. Az ottmaradt családokon és időseken igyekezett az MRSZ segíteni. 

Ez a támogatás nagyrészt a Református Egyház Diakóniai Koordinációs Iroda  

szakembereinek a segítségével történt.  Ennek keretén belül tartósélelmisszerrel 

támogattuk a szociális konyhákat és a Kollégiumok tápintézeteit. A szociálisan 

hátrányos helyzetben lévő diákoknak  tanulmányi ösztöndíjat biztosítottunk. Nyári 

gyermektáborok szervezésével a szülők gondját igyekeztünk enyhíteni. 

A 2016. júniusában történt jégkár hatalmas pusztítást végzett. Az egyházi- és 

magánépületek tetőszerkezetén és a gazdaságokban okozott kár enyhítésére  hazai 

és külföldi gyűjtést hírdettünk.   

 

Feladatunk a jövőben is a társadalom különböző rétegeinek az érzékenyítése, 

adományozók megkeresése és minél több önkéntes bevonása abba a munkába, 

amivel mások élethelyzetén változtathatunk. 

 

Budapest, 2017.május 29. 

 

 

                


