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Vezérigénk

Kedves Testvérek!

A nyári időszakra különösen is jellemző családban vagy baráti társaságban a kinti 
sütés-főzés. A jóízű ételt örömmel fogyasztjuk el. Azonban ennek az ellenkezője is igaz. 
Hiába tűnik finomnak ránézésre egy-egy elkészített étel, ha hiányzik belőle a fűszer, 
például a só, akkor nem szívesen esszük meg. Jézus arról beszél az Igében, hogy az őt 
követő tanítványoknak is úgy kell jelen lenni a világban, mint a só.

Hogy érti ezt Jézus? A só ízt ad az ételnek. A Krisztus követés eredménye egy „jó ízű” 
élet. Ha valaki rendelkezik Jézustól jó lelki örömmel, békességgel, akkor annak lehet jó 
ízű az élete. A só nem önmagában jó, hanem akkor nyeri el a célját, ha ételbe teszik. A 
keresztyén élet sem önmagában értékes, hanem akkor, ha hatással van másokra.

A te hited is változást hozhat ott, ahova Isten állított téged. 
Tegyél bizonyságot arról, hogy lehet és érdemes Krisztusi szeretettel élni és cseleked-
ni!

Áldás, békesség!
                  
      Oláh István

Jézus Krisztus mondja: „Ti vagytok a föld sója.” 
(Máté 5, 13)

kuratóriumi elnök
Magyar Református Szeretetszolgálat



Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kény-
szerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. 

(2Kor 9:6-7)

Április 18. és május 31. között a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Refor-
mátus Gyermekotthon elavult fűtési rendszerének cseréjére gyűjtöttünk.

Számlaszámunkra és a 1358-as adományvonalon keresztül 250.000 forint 
gyűlt össze. Hálásan köszönjük minden adományozó  
segítségét!

Köszönet



Radírozzuk ki a különbségeket

Támogassa Ön is iskolakezdési programunkat a 1358-as
adományvonal felhívásával, és töltsük fel együtt a kisdiákok 

táskáját!Minden hívás/SMS 250 Forint támogatás.

1 hívás= 250 Forint 2 hívás= 500 Forint

3 hívás= 750 Forint 4 hívás= 1 000 Forint

A gyűjtés ideje: 2019.07.01-08.31.



Bemutatkozik  
debreceni irodánk
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 2006-ban jött létre. Ezzel egy 
időben kezdte el működését debreceni irodánk is Kelet-Magyarországra kiterjedő 
feladatkörrel. Az irodában akkor még két munkatárs látta el a feladatokat. Mára három 
állandó munkatárs, két mentor és öt közfoglalkoztatott kolléga intézi szervezetünk 
teendőit. A debreceni iroda különlegessége, hogy kezdettől fogva ügyfélfogadást is 
tartunk: hetente két alkalommal fogadjuk a rászorulókat, akik segítségért, tartós élelmi-
szerért, bútorért, ruházatért fordulnak hozzánk. Legfontosabb feladataink közé tartozik 
az adományok gyűjtése és osztása, valamint a külföldről érkező adománykamionok 
fogadása. A határ közelsége miatt nemcsak a hazai, hanem a határon túli – kárpátaljai, 
erdélyi és délvidéki –nélkülöző, bajbajutott embertársainkat is a debreceni iroda raktár-
készletéből támogatjuk. Hála az évről-évre növekvő számú támogatóink bizalmáért!



MRSZ négy lábon
Idén tavasszal megalakult a Magyar Református Szeretetszolgálat Ku-
tató-Mentőcsoportja. Mindössze néhány hónapja működő a szervezet 
számos eredményt és sikeres bemutatót tudhat maga mögött. A csoport 
elnökével, Hegedüs Gáborral Lucski Zsófia beszélgetett.

Hogyan jött létre a szervezet?
Alapvetően egy baráti társaságból alakult a szervezet. Tagjaink között önkéntes segítők is megtalálhatóak, 
de olyanok is, akik hivatalos állományban vannak, és minden napjukat az emberek segítése tölti ki. Sokat 
beszélgettünk, aztán jött az ötlet, hogy csináljunk egy közös csapatot, ahol saját szakmai irányításunk van 
és magunk hozzuk meg a szervezetünk számára fontos döntéseket

Hogyan kerül képbe a Magyar Református Szeretetszolgálat?

Már több mint egy évtizedre nyúlik vissza ez a kapcsolat. 2008-ban ugyanis főszer-
vezője voltam a burmai missziónak, melyen a Református Szeretetszolgálat is aktívan 
részt vett. Így ismerkedtem meg Fodor Gusztávval, a szervezet munkatársával. Ő kap-
csolt össze Juhász Márton ügyvezető igazgatóval. Kért tőlem több éves programtervet, 
átbeszéltük a feladatokat, és végül, 2019 elején a Magyar Református Egyház Zsinata 
is igent mondott a szervezet létrehozására.

A csapat azóta sikeres minősítő vizsgát tett az Országos Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság rendszerében. Júliusban a kutyusok és gazdáik Milánóba utaznak, hogy emelt 
szintű vizsgát tegyenek.

 (A teljes interjú a www.jobbadni.hu weboldalon olvasható el.)



Hatékonyabb 
adománykoordináció

 „A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány infrastrukturális fej-
lesztése” (EFOP-2.2.15-16-2017-00014) projekt keretében 2020. március 
31-ig bezárólag két korszerű logisztikai központot hozunk létre, valamint 
három ingatlanfejlesztést hajtunk végre.

A 650 millió forint támogatással megvalósuló beruházás keretében Ebe-
sen egy 1000 négyzetméteres, országos logisztikai központot hoz létre 
az MRSZ. Emellett Gelénesen egy 200 négyzetméteres logisztikai rak-
tárépület épül, melynek segítségével hatékonyabb lesz az adományko-
ordináció a szabolcsi, borsodi és kárpátaljai térségekben. További három 
településen, Szentesen, Alsóörsön és Pécs-Kertvárosban adománykoor-
dinációs pontokat alakítunk ki. A logisztikai tevékenység fejlesztése mel-
lett a szeretetszolgálat gépjárműparkja is bővül. 

A Magyar Református Szeretetszolgálat fontos mérföldkőhöz érkezett. 
Egy uniós beruházásnak köszönhetően Ebesen logisztikai központ, Ge-
lénesen raktárépület, Szentesen, Alsóörsön és Pécs-Kertvárosban ado-
mánykoordinációs pontok létesítünk.

Jelképes alapkőletétel Ebesen





Tizenötezer felkiáltójel
másokért, egymásért, önmagunkért

Miben volt más az idei Szeretethíd a korábbiakhoz képest?

Már önmagában az egy különleges dolog volt, hogy a Magyar 
Református Egység tizedik évfordulójával együtt ünnepelhettük 
a Szeretethíd megnyitóját. Ez az alkalom lehetőséget biztosított 
arra is, hogy kiszélesítsük a kezdeményezést. A debreceni ün-
nepségen részt vettek például az amerikai és a kanadai magyar 
gyülekezetek püspökei, ezért idén öt egyházi fővédnöke is volt 
a Szeretethídnak. Ezáltal sikerült őket is jobban bevonni a kez-
deményezésbe, hiszen több tengeren túli csoport is részt vett. Jó 
volt látni ezt az összefonódást az önkéntes napok és a reformá-
tus egység között.

Hogyan alakult a résztvevők száma?

Azt sajnos megtapasztaltuk, hogy mivel csak az első tízezer re-
gisztráló számára tudunk Szeretethíd-pólót biztosítani, így utána 
kevésbé motiváltak az önkéntesek arra, hogy hivatalosan is je-
lentkezzenek. Részt vesznek így is, végeznek önkéntes feladatot, 
csak a felületen nem regisztráltak. Pontosan 14.522-en regisztrál-
tak, de ettől jóval többen vettek részt. Az elmúlt évek tapasztalata 
alapján úgy látszik, hogy körülbelül tizenötezer embert szinte 
minden évben sikerül megszólítani. Igazából nem is az a cél, 
hogy tömeget generáljunk, hanem legyen egy minőségi kapcso-
lat a résztvevők között.Ebben a koordinátorok szerepe nagyon 
fontos, ezért van nagy szükségünk a szolgálatukra.

Milyen feladatokat végeznek általában a jelentkezők?

Nagyon sok gyülekezet először a saját környezetében tesz 
rendet, például a templomot vagy a parókia udvarát takarít-
ják. Ugyanakkor a gyülekezet közvetlen környezetén túl a vá-
rosba, községbe is kiterjesztik a munkát, hogy akik ott laknak, 
láthassák, hogy itt valami történik. Buszmegállókat hoztak 
helyre, rendbe tették a helyi sportpályát, vagy épp a település 
padjait festették le. Már vannak rendszeres Szeretethíd válla-
lások is: van, ahol minden évben ebben az időszakban a régi 
tanárok sírjait gondozzák, vagy például a Budai Református 
Gyülekezet mindig ilyenkor ülteti virágokból a „Jó az Úr” felira-
tot. De népszerű feladat az idősek meglátogatása, gyereknap 
szervezése vagy éppen ingyen ölelés osztogatása.

Honnan jött az ötlet, hogy idén két keréken is lehet csatla-
kozni a Szeretethídhoz?

Egy motorozni szerető munkatársunk fejéből pattant ki az öt-
let, és végül közel százan regisztráltak a Motoros Szeretethíd-
ra. Nemcsak maga a felvonulás és a konvoj volt különleges, 
hanem a cél is, hiszen 60 rászoruló ózdi kisgyermek régóta 
áhított ajándékát szállították. Biztosan maradandó élmény 
marad ahogy megjelennek a jótékony motorosok, és ponto-
san azt a kabátot, fejhallgatót vagy cipőt adják át számukra, 
amire oly régóta vágytak.

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre május utolsó hétvégéjén a Szeretethíd – Kár-
pát-medencei Református Önkéntes Napok. A program idén térben és időben is tovább ter-
jeszkedett: a megnyitóra 2019. május 18-án, a Magyar Református Egység Napján került sor 
Debrecenben, az önkéntes csoportok között pedig nemcsak hazai és határon túli, hanem ame-
rikai jelentkezők is szerepeltek. A kezdeményezés főkoordinátorával, Győri Judittal értékeltük 
az idei Szeretethidat.

14522regisztráló

315feladat

260település



Adományozzon okosan

Különleges, interaktív tárlattal irányította rá a figyelmet a tudatos adományozásra a Magyar Református Szeretet-
szolgálat és a Magyarországi Református Egyház júniusban. A Postamúzeumban megszervezett kiállítás során 
olyan tárgyi adományokat (tisztálkodószerek, ágynemű, törölköző, fejlesztő játékok, tanszerek) és szolgáltatá-
sokat mutattak be, melyekre elsőre nem is gondolnánk, hogy hasznosak lehetnek (jogi segítségnyújtás, festés, 
utazási bérlet). A jó adományozási gyakorlatot két ugyanolyan – egy tiszta és egy koszos plüss állattal is szemlél-
tették a szervezők. Fontos ugyanis, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az adományaink közvetlenül a rászoru-
lókhoz jutnak el, nincs köztes állomás, ahol kijavítják, kimossák, kipucolják a tárgyakat. Ezekről az adományozók-
nak kell gondoskodniuk, mielőtt csomagba, dobozba kerülnek felajánlásaik. A kiállítással párhuzamosan egy
figyelemfelhívó közösségi-médiakampány is zajlott a Szeretetszolgálat Facebook oldalán. Ahol többek között 
hasznos tippeket kaphattunk arra, hogyan is érdemes használt ruhát, cipőt felajánlani, és arról is több információt 
tudhattunk meg, hogy miért is jelenthet hathatós segítséget, ha valaki szaktudásával segít. A kampányhoz egy 
kisfilm is készült, mely a MRSZ facebook-oldalán tekinthető meg.

A szervezők bíznak benne, hogy a kampány hatására tovább fejlődhet a hazai adományozási kultúra
és ezáltal még több rászorulóhoz juthat el valós segítség.

„Talán a legfontosabb alapszabály, hogy mindig olyan dolgot adományozzunk, amit mi magunk is szívesen fogad-
nánk” – hangsúlyozta lapunknak Juhász Márton, a Magyar ReformátusSzeretetszolgálat ügyvezető igazgatója.

A kiállítás mellett elindult egy zárt informatikai rendszer is, melyet a református egyházközségek használhatnak 
majd. Az oldal összegyűjti a felajánlásokat és azokat, akiknek segítségre van szüksége. A weboldal alkalmas lesz 
a támogatások nyomon követésére, így a támogató biztos lehet benne, hogy a felajánlott szolgáltatás vagy tárgy 
oda kerül, ahová szánta. A cél, egy dinamikusan működő felület megalkotása volt, ahol segítők és segítségre 
szorulók megtalálják egymást. A Még Jobb Adni kampány első üteme 2018 decemberében volt, akkor a tartós 
élelmiszer adományozással kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat állította fókuszba a Magyar Református
Szeretetszolgálat és a Magyaroroszági Református Egyház. Az akció rendkívül sikeresen zárult, az adományozás 
mértéke 15%-kal növekedett, valamint a beérkezett adományok minősége is lényegesen javult.

Formabontó kiállítással és közösségi média kampánnyal folytatódott júniusban a Még jobb adni elnevezésű, a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) 
közös, a tudatos adományozást fókuszba állító országos szemléletformáló kampánya. 



Júliusban  
csillagpont
Idén július 23. és 27. között szervezik meg a Csillagpont református ifjúsági találko-

A Magyarországi Református Egyház kiemelkedő ifjúsági eseményét két évente 
rendezik meg és alkalmanként több ezer 14-35 éves fiatalt vonz. Az Európában egye-
dülálló 5 napos keresztyén rendezvényre a Kárpát-medence minden részéből várják 
a résztvevőket. Az idei Csillagponton a szervezők azt szeretnék megmutatni, hogyan 
vesz körbe Isten országa mindnyájunkat, akkor is, ha nem érezzük, vagy még nem 
ismerjük. A fesztivál résztvevői szerdától péntekig délelőttönként előadásokon és 
kiscsoportos beszélgetéseken dolgozzák föl az egység és közösség témáját. A hitéleti 
programokat öt nap alatt több mint 100 kulturális, tudományos, zenei, közéleti és sport-
program egészíti ki. 

További információ az idei Csillagpontról a találkozó honlapján: 
csillag.reformatus.hu
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TÁJÉKOZTATÁS A 1358-AS ADOMÁNYVONALRÓL

2019. október 1-jétől a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapít-
vány 1358-as adományvonalának hívásdíja megváltozott. A korábbi 
250 forintról 500 forintra emelkedett a hívásonkénti és SMS-enkénti 
adományozható minimum összeg. Az adományvonal kizárólag 
belföldről hívható. További információ a www.jobbadni.hu oldalon 
olvasható.

HOGYAN SEGÍTHET?

ELÉRHETŐSÉGEINK
Központi Iroda: 1146 Budapest, Hungária Krt. 200.; tel: +36 1/273-0449; e-mail: kommunikacio@jobbadni.hu; weboldal: www.
jobbadni.hu; Regionális Iroda: 4029 Debrecen, Leány utca 2.; tel: +36 52/615-357; Raktárak: 1151 Budapest, Harsányi Kálmán 
utca 38.; Adományok leadása egyeztetés alapján: adomany@jobbadni.hu; +36 1/273-0449; 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4. 
Fogadóóra: hétfő-szerda, 9:00-12:00; adományok leadása: 8:00-17:00 (előzetes egyeztetés szükséges: +36 52/614-070);  
3600 Ózd, Pázmány út 3..; Adományok leadása előzetes egyeztetés szerint: +36 30/461-5367; 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 
41.; Adományok leadása előzetes egyeztetés szerint: +36 30/834-2188

Adományvonal: 1358 (egy hívás vagy SMS 500  Ft)

Adószám: 18196913-1-42

Bankszámlaszám: CIB 10702019-85008898-51100005 

   (Közlemény: SZOLGÁLAT)

Online adományozás: adomany.jobbadni.hu

Sárga csekk: igényelhető központi elérhetőségeinken

1358
 

ONLINE ÁTUTALÁS SÁRGA CSEKK ADOMÁNY-
VONAL

ÖNKÉNTE SSÉG
SZOLGÁLTATÁS

minden hívás/
SMS 500 Ft

TÁRGYI
ADOMÁNY


