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Köszönet
Az adventi időszakban többféle módon is támogathatták em-
bertársaikat Szeretetszolgálatunkon keresztül. 
Hálát adunk és köszönetet mondunk minden támogatónak, önkén-
tesnek és munkatársnak, aki segített eme csodákkal teli időszakban 
szebbé tenni a nehéz körülmények között élők hétköznapjait. A tá-
mogatásoknak köszönhetően 7 500 tartós élelmiszerrel megtöltött 
Szeretetdobozt gyűjtöttünk, amely 300 településen 5 900 család-
nak segített.  9 500 gyermek örülhetett Nyilas Misi pakknak, 600 
gyerkőc pedig azt kaphatta, amire szíve igazán vágyott Szeretetdo-
boz-kívánságlista programunkon keresztül.





Stand-up, mint az  
érzékenyítés eszköze
A Magyar Református Szeretetszolgálat idén egy különleges érzékenyítő programot hív 
életre Sulyok Péter látássérült staníd up-os és társai segítségével. Az érzékenyítő előa-
dássorozat, interaktív workshop az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által 
meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját 
elősegítő programok támogatása” című pályázat keretében valósul meg.
Az érzékenyítő előadás célja a témával kapcsolatos görcsök oldása, vagyis a társadalmi periférián vagy 
fogyatékossággal élők problémáinak átélhetőségére, a kölcsönös megértés elősegítése, koncentráló pár-
beszéd kezdeményezése mind a diák-diák, a diák-tanár, munkáltató-munkavállaló, ember és ember vi-
szonylatában. Elsődleges célunk a hiteles tájékoztatás, de a lelkiismeret terhelése helyett humorban és 
személyes történetekben oldva fel ezeket a nehezen artikulálható témákat. Mindezt játékos, élménygaz-
dag formában, interaktív workshop keretében egy látássérült stand up előadó és látó társa segítségével.
A foglalkozást ajánljuk óvodáknak, iskolai osztályoknak, gyülekezeteknek, nyílt munkaerőpi-
aci munkáltatóknak, akik vagy foglalkoztatnak már megváltozott munkaképességű vagy fo-
gyatékkal élő munkavállalót, vagy tervezik, hogy nyitnak ebbe az irányba. Illetve minden olyan 
szervezett közösség megkeresését örömmel fogadjuk, akik szívesen vennének részt egy ilyen foglalko-
záson. Minden esetben az adott közösségre igyekszünk szabni a játékokat. Cél, hogy élményt kapjanak.

A foglalkozások 90 percesek és a pályázati támogatásnak köszönhetően térítésmentesek. Vár-
juk mindazok jelentkezését, akik szívesen fogadnák érzékenyítő programunkat. A foglalkozásra az 
alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni: Sallai Ferenc: sallai.ferenc@jobbadni.hu; +36301741946

Előadó, foglalkozásvezető: Sulyok Péter, Feiszthammel Viktor, Almádi Balázs



Bemutatkozik a szociális 
ágazat

A Magyar Református Szeretetszolgálat szociális fejlesztési ágazata 2013-ban kezdte meg működését Lutár 
Balázs vezetésével. Az azóta eltelt időben a Szeretetszolgálat ezen területe több olyan programot indított 
útjára, melyek meghatározó szerepet töltenek be közösségek, családok, illetve egyének életében. Fontos-
nak tartjuk, hogy munkánkkal hozzájárulhassunk az emberi méltóság megőrzéséhez, az egyének önérté-
kelésének helyreállításához, valamint a kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorításához.

Már az induláskor komoly eredményeket sikerült elérni az Országos Református Közfoglalkoztatási prog-
ram, valamint az Együtt a lakhatásért adósmentorálási programok keretében, melyeken keresztül több ezer 
ember számára tudta Szeretetszolgálatunk a munka lehetőségét, illetve a lakhatás megőrzését biztosítani.

A szociális fejlesztés területén jelenleg is több, a felzárkózást segítő különböző prog-
ram fut párhuzamosan. A Végtelen lehetőség - Komplex fejlesztés a cigándi járásban prog-
ram általános célkitűzése az ország egyik legszegényebb részén, a cigándi járásban tapasz-
talható leszakadás fékezése, az itt élő lakosság életminőségének javítása. Olyan programokat 
szervezünk, melyek valós igényeket szolgálnak ki a helyi, hiányzó szociális szolgáltatások vonatkozásá-
ban. Tavaly 280 szolgáltatást nyújtottunk a járásban, mellyel 4326 gyermeket és 1676 felnőtt lakost értünk.  

A Válaszút program - Komplex program a sikeres életpályáért célja, hogy az ózdi fiatalok (13-18 
évesek) számára az iskolai intézményrendszeren kívüli, de azzal szorosan együttműködő, inno-
vatív fejlődési lehetőségeket biztosítsunk. A program pedagógiai, szociális, egészségügyi, vala-
mint gazdasági elemeket is tartalmaz, melyek egymásra épülve fokozatosan hatnak a kívánt cél 
elérése érdekében: megelőzni a korai iskolaelhagyást és mérsékelni a képzett munkaerő hiányát. 

Felzárkózó települések elnevezéssel indult 2019 nyarán az a hosszú távú kormányzati program, amely a 
következő tíz évben a legnehezebb helyzetben lévő településeket kívánja tervezetten, külön központi költ-
ségvetési forrásból segíteni. Az MRSZ Göncruszkán, Ricsén, Dámócon, Zemplénagárdon és Tiszakarádon 
került kijelölésre megvalósító karitatív szervezetként. Célunk, hogy településenként figyelmet fordítsunk az 
egyedi szükségletfelmérésre, és a valós igényekre alapozott programokat és szolgáltatásokat biztosítsunk.  

Sok olvasónk számára talán nem igazán átlátható, hogy milyen szerteágazó tevékeny-
séget végez Szeretetszolgálatunk. Vannak „látványos” programjaink – mint például a 
Szeretetdoboz tartós élelmiszergyűjtés adventkor, vagy a több ezer önkéntest megmoz-
gató Szeretethíd májusban -, de emellett folyamatosan dolgozunk azon a több tucat 
egyéb projekten, melyekkel nehéz sorsú családoknak segítünk. Az idei Jobb adni ma-
gazin mindegyik számában egy-egy ágazati terület munkájába nyerhetünk betekintést. 
Elsőként ismerjék meg a szociális ágazatot!



Önkéntes Diakóniai Év 
Program
Az Önkéntes Diakóniai Év Programiroda 23 éve fogad és küld önkénteseket. Tagja va-
gyunk egy nemzetközi ökumenikus hálózatnak, melyen keresztül ökumenikus, keresztyén 
szervezetekkel működünk együtt.
Törzsszöveg Egyre népszerűbbé válik az önkéntes szolgálat beiktatása az életpályába. Nyelvtanulás, új bará-
tok szerzése, kikapcsolódás a tanulmányokból, illetve a más ország megismerése mind fontos szerepet játszik 
abban, hogy valaki egy másik országban legyen önkéntes. Azonban nagyon fontos az is, hogy az önkéntesek 
egyfajta lelki utazásban is részt vesznek, megismerve önmagukat, a világot és találkozhatnak mindannyiunk 
életét formáló Istennel. Magyarországra évente 20-25 önkéntes érkezik Kelet-Európából és Nyugat-Euró-
pából egyaránt, és mi is számos európai országba küldünk önkénteseket, akik 10-12 hónapot szolgálnak. 
Hagyományosan népszerű Anglia, Németország és Olaszország, de ettől az évtől tudunk önkénteseket kül-
deni Norvégiába és Lettországba is. A szolgálat szeptemberben kezdődik és a következő év nyaráig tart. 

Ahogyan Závodi Emese lelkipásztor, a program vezetője elmondta: „Az önkéntes szolgálat ta-
nulás és szolgálat egyszerre. Az egyik legnagyobb áldás, hogy egy nagy nemzetközi ökumeni-
kus hálózat tagjai vagyunk, mert e nélkül csak fele ennyit önkéntest tudnánk küldeni és fogad-
ni. Ebben az ökumenikus hálózatban minőségi munka folyik, ahol az önkéntesek felkészítése, 
támogatása kimagasló. Fontos, hogy az önkéntesnek van kihez fordulnia, nincs egyedül. A szemináriumok 
során egyéni és csoportos támogatás is folyik, segítünk az elakadásokban és tanácsokkal segítjük a fia-
talokat a jövőjükre nézve. Hiszem, hogy az az elsőrendű feladatunk, hogy fiatalok között is példát mutas-
sunk és szolgáljunk. Ahogyan Péter első levelében is olvashatjuk: »aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot 
kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. «

Az önkéntes szolgálat során a fiataloknak megadatik a szárnypróbálgatás lehetősége, amikor még nem a munka 
világában, de a munkavállalásra készülve kipróbálhatják magukat. A szárnypróbálgatásban az a jó, hogy olyan-
kor még a felelősségvállalás más fokú, az elesés, a hibázás is megengedett. Az önkéntesek védett környezetben, 
keresztyén közösségekben vehetnek részt különböző szolgálati területeken, ahol elköteleződhetnek jó ügyek 
mellett és megismerkedhetnek egyházunk számos társadalmi missziójával, gyülekezetekkel, intézményekkel.

Akik elhívást éreznek szívükben, azokat 
még szeretettel fogadjuk!
 
RÉSZELTEK:  
ODEPROGRAMIRODA.HU





Vezérigénk

Kedves Testvérek!

Egyre többször kerül előtérbe mostani beszélgetéseimben a „hiteles keresztyén élet” témája. Nagyon 
sok embert foglalkoztat ez a kérdés, és javaslatokat is kapok rendszerint, amikor erre keresem a 
választ. Nemrég, amikor megkérdeztem beszélgetőtársamat, hogy szerinte mitől lenne hitelesebb 
a mai keresztyén élete, azt kaptam válaszul: „attól, ha jobban szeretnénk egymást!”. Elgondolkoztam 
ezen a feleleten, és bizonyságot nyertem, hogy valóban, az első keresztyén gyülekezetek attól voltak 
vonzóak, mert szeretetben hordozták egymás életét. Ahogy Lukács evangélista írja: „Nem volt kö-
zöttük egyetlen szűkölködő sem.”.  A szeretet törvénye uralkodott az egész közösségben. Ebben van 
a kulcsa jelenlegi és jövőbeni keresztyén életünknek, hogy a szeretet gyakorlását mennyire vesszük 
komolyan. A Református Szeretetszolgálatnál ezt a küldetést kaptuk, hogy Isten szeretete által cse-
lekedjünk és másokat is vonjunk be a szolgálatba. Köszönjük, hogy az elmúlt évben és ebben az 
évben is együtt engedhettünk Jézus szeretet parancsának, és sok nélkülöző, nehéz sorsú testvérnek 
tudtunk segítséget nyújtani határon innen és túl. A közös szolgálat folytatódik, amely Istentől indul, 
Ő hatalmaz fel bennünket, ezért imádkozzunk együtt ebben az esztendőben is gyülekezeteinkért, 
egyházunkért, szeretetszolgálatunkért, hogy Isten fordítsa a szíveket egymás felé. Az imádságból 
erőt merítve tegyük meg azt, amit Isten ránk bízott: adakozzunk abból, amit kaptunk a másik javára, 
vendégeljük meg a szűkölködőt, értsük meg egymást, figyeljünk oda a másik emberre. Kérjük Isten 
Szentlelkét, hogy formáljon bennünket egymás iránti szeretetre, legyen láthatóvá rajtunk, hogy mi az 
Ő követei vagyunk a világban.

Áldás, békesség!

„Nem volt közöttük egyetlen szűköl-
ködő sem”

ApCsel  4,34



A szeretet szolgálatában
A Magyar Református Szeretetszolgálat tartalmas és egyben igazán mozgalmas évet tudhat maga mögött. Új irodát nyitottunk Erdélyben, megalakult 
kutyás kutató-mentő csapatunk, számos infrastrukturális fejlesztés vette kezdetét szolgálatunknál és a környezettudatos, fenntartható működés irányába 
is fontos lépéseket tettünk. A következőkben a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhány fontos mérföldkövet a 2019-es esztendőből.

ÚJDONSÁGOK, INNOVATÍV MEGOL-
DÁSOK

2019-ben az EFOP-2.2.15-16 “A Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat Alapítvány infrastrukturális 
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében számos 
fejlesztés vette kezdetét, melyek eredményekép-
pen Ebesen és Gelénesen logisztikai központot 
létesítünk, míg Pécsett, Szentesen, Alsóörsön 
adománykoordinációs pontok jöttek létre. Az in-
gatlanfejlesztéseken túl eszközök, gépeket, felsze-
reléseket, informatikai eszközöket és négy ado-
mányszállításra is alkalmas autót szereztünk be. 
A környezettudatos működésre való törekvése-
inket nagyban segíti, hogy a 2019-es esztendő-
ben az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásából hat elektromos autót szerezhet-
tünk be. A környezettudatosság jegyében az ad-
venti időszakban tartós élelmiszergyűjtésünket 
újrahasznosított dobozokban valósítottuk meg.

A KÖZÖSSÉGBEN REJLŐ ERŐ

Hisszük, hogy az összefogás erejével a legki-
látástalanabb helyzetből is megtalálhatjuk a 
kiutat. A 2019-es esztendő legfontosabb ered-
ménye, hogy közel húszezer rászoruló em-
bertársunknak nyújthattunk segítséget szoci-
ális akcióink, programjaink révén idehaza és 
határainkon túl is. Hálásan köszönjük minden 
adományozónak, hogy pénzbeli vagy tárgyi 
adományával segítette a nehéz körülmények 
között élők megsegítésére tett törekvéseinket.

Szeretethíd során ismét megtapasztalhat-
tuk, amikor tavaly májusban mintegy 15 
ezer önkéntessel közösen végeztünk ön-
kéntes munkát országszerte. Novemberben 
is a közösség erejét hívtuk segítségül, ami-
kor újonnan fejlesztett online felületünkön, 
a „Szeretetdoboz Karácsonyi Kívánságlista” 
programunk keretében több mint 500 gyer-
mek személyre szóló kívánságát teljesíthettük.

2020-BAN TOVÁBB A MEGKEZDETT 
ÚTON

Az idei esztendő számos új kihívást tartogat 
számunkra, de bízunk benne, hogy Isten áldá-
sával és támogatóink segítségével minden aka-
dályt sikerrel veszünk. Célunk, hogy meglévő 
programjainkat még professzionálisabb szintre 
emeljük és a 2019-ben megkezdett fejlesztések 
mihamarabb beépüljenek napi működésünkbe. 

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK  
MINDEN TÁMOGATÓNKNAK, 

MUNKATÁRSUNKNAK ÉS  
ÖNKÉNTESÜNKNEK, HOGY KÖ-

ZÖSEN SZOLGÁLHATTUNK A 
2019-ES ÉVBEN!

TÉNYEK ÉS SZÁMOK 2019-BŐL
20 000 rászorulónak segítet-
tünk szociális akcióink révén

7 500 Szeretetdobozt gyűjtöt-
tünk, mely 300 településen  
5 900 családnak segített

9 500 gyermek örülhetett Nyi-
las Misi pakknak

4 000 000 forint értékben  100 
családot támogattunk tűzifával

5 500 000 forint értékben  
500 gyermek kapott tanszert 
30 településen

15 000 önkéntes 260 helyszí-
nen végzett önkéntes szolgála-
tot Szerethíd programunk során

4 000 000 forint értékben 570 
embernek 100 településen 
segítettünk katasztrófák során

Kutató-mentő csapatunk 4 éles 
bevetésen vett részt

Önkéntes Diakóniai Év program 
során 61 önkéntest küldtünk, 16 
fő érkezett hozzánk.

290 önkéntes vett részt egyéb 
programjainkon





Májusban ismét együtt építhetjük a  
Szeretethidat
11 évvel ezelőtt hívta életre a Magyar Református Szeretetszolgálat a „Szeretethíd – Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok” programsorozatát. 
Tettük ezt azzal a céllal, hogy minden évben felhívjuk a figyelmet az önkéntesség szerepére, és legyen egy olyan hétvége, amikor országszerte több ezren 
együtt teszünk valamit épített vagy természeti környezetünkért. Idén május 15-16-án ismét arra buzdítunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk, és 
építsük együtt a Szeretethidat!

Ahogy a Példabeszédek könyvében olvashatjuk: „Aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25) Vajon gondolkodtunk-e már erről az Igéről az önkéntesség témakörében? Aki végzett már valaha önkéntes szolgálatot, bizonyára 
megtapasztalta azt, hogy milyen jól eső érzés másoknak segíteni.  A gyerekek szocializációja, nevelése során például egy fontos cél, hogy később a közösségük aktív tagjaivá legyenek, és mihamarabb megtanulják, hogy milyen 
együtt munkálkodni egy adott célért. A fiatalok vagy családosok számára a segíteni akarás mellett a közösségépítés is fontos szerepet játszik: kiszakadni a hétköznapok monotonitásából, letenni a mindennapi terheinket, és együtt, 
vidáman valamilyen nemes célt szolgálni. A nyugdíjas önkéntesek számára pedig a magány, a passzivitás elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek 
önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, javítja a cég közösségen belüli elismertségét.
Hála Istenünknek és odaadó, szolgálatra kész testvéreinknek, a Szeretethíd évről-évre egyre nagyobb, mára már óceánt is átívelő híddá nőtte ki magát. A kezdetben még csak fiata-
lok számára meghirdetett programhoz mára már minden korosztály csatlakozott: rengeteg fényképet kaptunk óvodásoktól, akik az intézményeik udvarán együtt segítettek, de ugyan-
úgy találkozunk idősebb, nyugdíjas testvéreink szolgálatával is, akik akár takarításban, akár szeretetvendégség szervezésében fáradoztak együtt. Megannyi szolgálat, megannyi ember!

Nemcsak az önkéntes napok korfája terebélyesedett ki, de földrajzilag is egyre messzebb nyúlnak a Szeretethíd pillérei. Nemcsak magyarországi, sőt, nemcsak hatá-
ron túli közösségek csatlakoznak felhívásunkhoz, hanem az elmúlt évben, amikor a Magyar Református Egyház 10 éves egységéért adtunk hálát, már amerikai testvérgyülekeze-
tek is kivették részüket a programból, és környezetük szebbé tételével és intézmények segítésével, megvendégelésével felhívták a helyiek figyelmét az önkéntes munka szépségére és áldásaira.

A szolgálati területek is színesedtek az elmúlt évek során. 2019-ben például meghirdettük a Motoros Szeretethíd felvonulásunkat, amikor hatvan ózdi rászoruló kisgyermek kívánságát valóra váltottuk, és a fővárosból Ózdig látványos 
motoros konvoj juttatta el a csomagokat a kicsik számára. Egészen biztos, hogy nemcsak az ajándék, hanem a látvány is életre szóló élményt nyújtott a családok számára! De ez csak egy program a több ezer közül: nehéz feladat 
lenne megszámolni, hogy hány templom és gyülekezeti ház válhatott szebbé, mennyi játszótér, park vagy közösségi tér tisztulhatott meg, hány időst, beteget, fogyatékkal élőt látogattak és örvendeztettek meg, és még sorolhatnánk. 
A Szeretethíd számunkra egyben egy bizonyságtétel is. A világ felé is bizonyságot tehetünk azzal, hogy megmutatjuk az emberek számára: az egyház nemcsak magával törődik, hanem a környezetével, másokkal is. Nem zár-
kózunk be, hanem nyitunk kifelé. Ezért szeretnénk, ha idén is minél többen vállalnák, hogy a kijelölt májusi hétvégén a lakóhelyükön megkeresik azt a tevékenységet, feladatot, amivel segíthetnek a közösség számára, és aztán 
együtt, egymással összefogva meg is valósítják az elképzelést. Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy idén is hidat tudjunk építeni a generációk között, a segítségnyújtók és rászorulók, világ és társadalom, Isten és ember között.

JELENTKEZÉS: WWW.SZERETETHID.HU



Még nem is olyan régen értek véget adventi gyűjtéseink, de a munkánk to-
vább folytatódik az ünnep elteltével is. Mind tudjuk, hogy a rászorulók szá-
mára a szükség nem ér véget karácsonykor, hanem évközben is folyamatos 
támogatásra szorulnak. Éppen ezért a januári és februári hónapokban is 
számos módon segítettük a nélkülözőket.
Január elején ismét meghirdettük tűzifa programunkat, hogy gondoskodni tudjunk a rászoruló családok 
és idősek otthonának melegéről. Egy-egy család számára jellemzően egy kalodányi, körülbelül negy-
venezer forint értékű tüzelőt tudtunk biztosítani. A személyes találkozások alkalmával személyesen is 
megtapasztalhattuk, hogy milyen hatalmas segítség ez egyesek számára. Nem egyszeri példa, hogy mi-
közben bent, a lakóházban beszélgettünk a támogatottakkal, a leheletünket láttuk a levegőben. Olyan 
helyzettel is találkoztunk, hogy kabátban és sapkában álltunk a család hálószobájában, és az öt éves 
kisgyermek mezítláb, pólóban játszik odabent, hiszen neki már ez is élmény, hogy két fa hasáb a tűzre 
került. De talán a legjobban illusztrálja a családok szükségét, hogy olyan helyen is jártunk, ahol a nagy-
mama arról panaszkodott, hogy a tej megfagy a konyhájukban. Ilyen és ehhez hasonló körülményekkel 
szembesülünk nap mint nap, és ez rendszerint megerősít minket hitünkben: igen, a munkánkra szükség 
van, hiszen ezek a családok segítségre szorulnak! Sajnos mind tudjuk, hogy minden nehéz sorsú em-
bert nem tudunk megmenteni, de elhivatottan dolgozunk azért, hogy a ránk bízottaknak gondját viseljük.

A tűzifa program mellett természetesen más módokon is segítjük a nélkülözőket. Január vé-
gén Debrecenben, míg február végén Budapesten szerveztünk melegétel osztást, így mindkét 
városban 200-200 hajléktalan vagy mélyszegénységben élő embertársunkat vendégelhet-
tük meg egy tál étellel. Az ország számos pontjára, valamint Kárpátaljára is juttattunk téli ruha-
neműket, cipőket, takarókat, hogy a téli hónapokat könnyebbé tehessük a nélkülözők számára.

Kérjük, a jövőben is kövessék figyelemmel munkánkat, és lehetőségeik szerint támo-
gassák felhívásainkat, gyűjtéseinket, hogy minél többek számára tudjunk reményt adni!

Szíveket és otthonokat 
melegítünk


