
 

 

2014. június 
 
 
Egyházi körökben szokták mondani, hogy Isten iránti hálával emlékeznek valamire. Azt 
hiszem, sokak nevében mondhatom, hogy ez most különösen is igaz a májusi 20 éves 
találkozónkra. Jó alapozás volt a következő 20 évre. Örülök, hogy ott lehettem, hogy részese 
lehettem.  
„Rövid, de erős két napot töltöttünk Balatonszárszón. Húsz év, könnyek, imák, változások, 
stratégia a következő öt évre, kilencven éves szeniorok, nyolc új tag, és még biztosan lehetne 
sorolni. Hála, leginkább hála és dicsőség mindezért az Istennek.”  

(Reformátusok Lapja 2014. június 8.) 
 

• A hétvégén készült képeket megtalálod a honlapunkon. 
• Ha ott voltál és még nem tetted meg, adj visszajelzést a hétvégéről az itt található 

kérdőív kitöltésével. Köszönjük!   
 
Táborozz velünk!  
Harcvonások – Seregélyes 2014. 07. 07–13. 
 
Hála Istennek béke van. Legalábbis az országban... Legalábbis katonai értelemben... De  mi 
van benned? Mi van körülötted? 
Küzdelem önmagaddal, a szüleiddel, az iskolával, vagy éppen a hiteddel, az imádsággal, 
Istennel? Kivel, mivel küzdesz? És miért? 
A harcaidat csak te magad vívhatod meg. Amit mi tudunk adni: fegyverzet, némi muníció és 
egy jó csapat. Tudjuk, hogy az élet küzdelmes, de hisszük: van, Aki győzelemre segít.  
 
További információ és jelentkezés a honlapunkon. 
 
BeFogadó a „Javítóban” 
Ahogyan azt a 20 éves találkozón hirdettük, az ott összegyűlt istentiszteleti adományból egy 
különleges BeFogadós alkalmat szervezünk. Kerekes Szabolcs évek óta szervez nyári tábort a 
Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon lakóinak. Idei táborukba június 25-én 
látogatunk el a BeFogadó Kávéházzal. A kávéház nevéhez hűen a kiszolgálás mellett a 
befogadás élményével is szeretnénk gazdagítani a hozzánk betérőket. Ha szívesen 
csatlakoznál a szolgáló csapathoz, akkor írj egy emailt.  

Munkatársak 
A legutóbbi elnökségi ülésen arra az elhatározásra jutottunk, hogy szeretnénk növelni az 
SDG-s munkatársak számát. Szeretnénk egy főállású irodavezetőt alkalmazni és egyelőre egy 
félállású utazótitkárt. Szabó-Kis Gyöngyi az irodavezetői állást az eddigi feladatkörei 



 

 

kibővítésével betöltené. Ősszel szeretnénk az utazótitkárt munkába állítani. Hogy ki lesz, azt 
még nem látjuk. Imádkozunk érte. 
Hisszük és reméljük, hogy ennek hosszútávon is meglesz az anyagi fedezete. Rendszeres 
adományaiddal ennek te is részese lehetsz.  
Nagyon szép és pihentető nyarat kívánunk mindenkinek!  
 
Az SDG elnöksége nevében: Katona Viktor 
 
 
 


