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Hálásan köszönjük azoknak, akik 
anyagilag vagy idejüket nem kímélve, 
önkéntesen, szellemi munkájukkal, eszközök 
szolgálatba állításával, autójukkal vagy 
imádságaikkal segítették munkánkat, az 
SDG működését! 

„És végül, testvéreim, imádkozzatok 
értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy 
dicsőítsék, ahogyan nálatok is...“ 

(2Thessz 3,1)



Kedves SDG Tag, Támogató!

Kedves Olvasó!

Katona Viktor
az SDG elnöke

Egy szót, egy képet keresek, amivel az SDG elmúlt évét jellemezhetném. 
Növekedés – talán ez a legtalálóbb. Még pontosabban az a kis csíra jött 
elém, ami kibújva elkezd növekedni, majd szárba szökken. Azt látom, hogy 
az előző évek belső átalakulása, megerősödése, kifelé is megmutatta magát, 
és növekedésnek indult.  
Mérhető a növekedés anyagiakban, munkatársakban, létszámokban, 
csoportokban. Növekedés a vízióban, tervezésben, tudatosságban. 
Növekedés lélekben, hitben, Istennel való kapcsolatban, Krisztusban. A 
növekedést az Isten adja – Soli Deo Gloria!
A növekedés változást is jelent. A változás feszültséget és fájdalmat is hoz 
magával. A növekedés metszést is igényel. Van, amitől meg kell szabadulni, 
amiről le kell mondani, mert nem a cél felé visz.
A növekedés fogyasztói társadalmunk meghatározója: „Mindig többet”. A 
Krisztusban való növekedés nem mindig fölfelé való mozgást, nem mindig 
a világ szerinti többet jelenti az ember számára. Keresztelő János azt 
mondja, neki – Jézusnak – növekedni kell, nekem pedig alábbszállanom 
(Jn 3,30). Adja Isten továbbra is a növekedést, és benne azt, hogy egyre 
inkább Őrá mutassunk, Ő növekedjen bennünk és körülöttünk. 

Elnöki köszöntő



Igei köszöntés

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.  (Zsolt 23,1)”

Egy névjegy sok mindent elárul tulajdonosáról. Nevén és elérhetőségén kívül 
beszédesen vall tulajdonosának hivatásáról, funkciójáról, de kicsit 
jelleméről, tulajdonságairól is. Az igében Isten sokféleképpen mutatkozik be 
nekünk. Most is ad nekünk egy névjegyet, melyen úgy beszél magáról, mint 
egy pásztorról. Beszédes hasonlat ez. 
A zsoltáros minden bizonnyal, amikor elmondja ezt a szép igévé nemesülő 
imádságot, nem azért beszél úgy Istenről, mint pásztorról, mert hallotta, 
hogy ő olyasmi. Nem azért, mert megtanulta, nem azért, mert mások 
mondták. Hanem azért, mert megtapasztalta, s életében a kollektív 
ismeretből egzisztenciális ismeret lett. A döbbenetes az, hogy ez velünk is 
megtörténhet. Tudniillik az Istennel való személyes találkozásban lehet 
személyessé, tapasztalássá az, amiről eddig csak hallottunk. A kívülről vagy 
felülről hangzó, Istenről szóló beszéd belülről fakadó bizonyságtétellé lehet: 
az Úr az én pásztorom. Nem az egyházé, nem a gyülekezeté, nem a papé, nem 
az iskoláé és vallástanáré, hanem az enyém. Egy történettel megvilágítva: 
egyszer egy kulturális rendezvényen felkértek egy neves színészt, meg egy 
lelkészt, hogy olvassák fel ezt a zsoltárt. A híres színész felolvasása után a 
lelkes és műértő közönség tapsviharban tört ki. Majd az évtizedek 
szolgálatától érdes hangú, rekedtes pap következett. Felolvasta a zsoltárt. 
Egy szem sem maradt szárazon. Később a színész így nyilatkozott: „Hát igen. 
Ott van a nagy különbség, hogy én ismerem a zsoltárt, de a pap a Pásztort 
ismeri.”
Te ismered-e?
Ismered-e azt az Istent, aki a megelégedettség érzésével ajándékozhat meg? 
Mert Isten úgy pásztora az övéinek, hogy a hiányorientált életeket 
megelégedett életekké cseréli ki. Ha őszinték vagyunk, akkor rádöbbenünk, 
hogy sok tekintetben hiányorientált, hiánymotivált életet élünk. A zsoltáros 
azt mondja: nem szűkölködöm, mert Isten a pásztorom. S Ő olyan pásztor, 
aki soha nem hagyja a hozzá tartozókat szűkölködni. Lelki, szellemi 
értelemben sem, de materiális tekintetben sem.  Akinek az Úr a pásztora, az 
eléri és megéli az elég titkát, minden körülmények között. Nem a bőség 
ígéretéről van itt szó, hanem az elég titkáról. Arról, hogy nincs szükség, mert 
van, aki betöltse azt. A Jó pásztor tudja mire és mennyire van szüksége 
övéinek és azt megadja nekik. Ismered-e azt az Istent, aki ilyen gondviselő 
pásztora akar lenni az életednek?

Hős Csaba
az SDG tiszteletbeli elnöke



Szomorúan kezdődött a 2015-ös év. Végső búcsút vettünk dr. Nagy 
Istvántól, Pista bácsitól. Szervezetünknek újraindulása óta, sőt talán már 
előtte is meghatározója alakja, formálója, 18 éven keresztül elnöke volt. 
Előttünk járt, ahogyan a búcsúztató istentiszteleten is hallottuk róla. 
Sokunk atyja volt, általa lett Nagykőrös az SDG otthona is. Emlékezésül 
álljon itt egy rövid összefoglalója Pista bácsi „hagyatékának” – ahogyan ő 
nevezte –, vagyis 2012. karácsonyán elmondott esti áhítatának szövegéből, 
melynek alapigéje az SDG vezérigéje volt (2 Tim 2,3).

Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk Pista bácsira, egy-egy kedves 
szavára, mosolyára, meghatározó esti evangelizációkra, őrzünk egy-egy 
gondolatot tőle. A honlapon többek visszaemlékezését is közkinccsé tettük. 

„Vállald velem együtt a szenvedést”. A keresztyénség mindig kisebbségi 
sors, de felelősségünk is van a többség felé. Egy fiatal számára ez egy 
nagyon nehéz ügy, mert nagyon fontos a társak, a kortársak véleménye, 
vélekedése – nagy a vonzás. Az SDG alapítók mertek a széllel szemben 
menni. Óriási pogány blokkok vannak ma is az iskoláinkban. Ne adjátok 
föl! 
Katonának lenni küzdelemmel jár, nem egy leányálom, a mai 
keresztyénség azonban túlságosan is összkomfortos. Nem a szenvedés 
előidézéséről van szó, hanem a kitartásról valami mellett. Krisztus ügye 
mellett. Ahol Krisztus ügye megjelenik, ott mindig kényelmetlenség is 
van, mert Krisztus szembesít önmagaddal, leleplez. Ezt pedig nem szereti, 
nem kívánja az ember.
„…velem együtt…” – Aki Krisztusért szenved, észreveheti, hogy nincs 
egyedül, sőt egészen jó társaságba került. Jézus sokat szenvedett és ő ott 
áll a szenvedők mellett.
„Egy harcos sem elegyedik bele az élet mindennapi gondjaiba.” A 
keresztyénség nagy kísértése, hogy túlságosan alkalmazkodik ehhez a 
világhoz. Nem tudunk és nem is kell kimenekülnünk a világból, de nem 
szabad egészen belemerülni sem. Egyházunkba, iskoláinkba betört a 
világ, úgy mondják, hogy szekularizálódik, elvilágiasodik. Ennek az 
elkerüléséről van szó. Éppen ezért indult el az SDG is annakidején. 

Búcsú Pista bácsitól

„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az 
ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.”  

(Ézsaiás 45,2)



Beszámoló 2014

Versenyek

Országos alkalmak

XX. Bibliaismereti verseny

XXI. Zsoltár-és népdaléneklő verseny

2 0 éves  talál k ozó

Nyári tábor

Imaéjjel

„Őszi” találkozó 

 – A Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziumába február 28. és március 1. között 14 iskolából (ebből 3 határon 
túli) 20 csapat, vagyis 60 versenyző érkezett. Témája a Példabeszédek 
könyve volt.

 – Nagykőrösre a november 
7–8. közötti versenyre 7 iskolából 28 versenyző érkezett.

 
–Balatonszárszó, május 
16–18. (91 fő) Témája: Kicsi, 
erős;  Dávid és Góliát 
t ö r t é n e t e  ( S á m u e l  
17,26–58) alapján. A 20 éves 
évforduló örömére olyan 
találkozót szerveztünk, ahol 
fiatalok és régebb óta 
fiatalok, egyedülállók és 
családban élők, régiek és 
újak, egyszóval mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót.

 – Seregélyes, július 7–13. (46 fő) Témája: Harcvonások, 
„Isten fegyverzetének felöltése” (Galata 6,10–18) alapján.

 – Budapest, Lónyay Utcai Református Gimnázium, október 
10–11. (30 fő) Témája: Az imádság öt formája.

– Nagykőrös, december 5–7. (47 fő) Témája: 
Reménység, Lázár feltámasztásának története (János 11.) alapján.



Iskolalátogatások, csendesnapok

Pápa, február 4.
Miskolc, május 27.
Tiszakécske, Csendesnap, május 29.
Lónyay Utcai Református Gimnázium, Budapest, szeptember 22.
Miskolc, Dicsőítő éjszaka, november 14.
Budai Cisztreci Szent Imre Gimnázium, Lelkinap, december 1.
Kunszentmiklós, Csendesnap, április 16. és december 19.

A l k a l m i  k á v é -
házunkkal idén is 
me g for d ul tun k 
néhány helyen, 
a h o v a  h í v t a k  
b e n n ü n k e t .  
K ö s z ö n j ü k  a z  
önkénteseknek, 
akik részt vettek 
ebben a szolgá-
latban idén is!

Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kara „Egy más nap”, 
április 7.
Protestáns Szakkollégium Teaháza, május 8.
Református Egység Fesztivál, Debrecen, május 24.
R á k o s p a l o t a i  
Javítóintézet és 
Speciális Gyermek-
otthon – tavaszi 
t a l á l k o z ó  i s -
t e n t i s z t e l t é n e k  
perselypénzéből, 
június 25.

BeFogadó



ÉletreValó projekt

A 2014-es év nagy feladata a csoportok elindításának megtervezése és 
elkezdése volt. Stratégiánk első pillére az, hogy céljaink elérése érdekében 
református iskoláinkban kis közösségeket, csoportokat hozzunk létre, ahol 
a diákok „osztályközi” és tanórán kívüli hitbeli növekedése, önállósodása, 
közösséggé kovácsolódása teret kaphat. Az ÉletreValó névre keresztelt 
projektünk alá tagozódott végül minden olyan tevékenységünk, ami az 
iskolai csoportokkal kapcsolatos.

Onnan indultunk, hogy először is fel kell venni egy adott iskolával a 
kapcsolatot. A vezetőség, vallástanárok után az diákok megszólítása 
következett. Ez utóbbi érdekében szinte beköltöztünk az iskolába. Ott 
voltunk hétkezdő áhítaton, szünetekben, tanórákon, de még délután is. 
Vittük magunkkal a BeFogadót játékokkal és teával, a Fülke elnevezésű 
imaszobát, alternatív hittanórát és az ÉletreValó alkalmait. A fent vázolt 
módon a budapesti Benkő István (március 10–14.) a Lónyay utcai (március 
24–28.), és Sylvester János (szeptember 15–19.), valamint a pápai 
(szeptember 6–8.) gimnáziumokban jártunk 2014-ben.

A munkatársakból és teológushallgatókból álló hat fős műhelyünkkel 
ÉletreValó 1.0 néven kidolgoztunk egy hat alkalomból álló kezdő sorozatot 
az iskolai jelenléten érdeklődőkből elinduló majdani csoportoknak. 
Augusztusra elméleti és gyakorlati tanácsokkal kiegészítve egy 
csoportvezetői füzetet állítottunk össze. Ezt a munkát folytatni kívánjuk, 
amint azt az 1.0 elnevezés is jelzi. Célunk, hogy minél több segédanyagot 
(vázlatosan kidolgozott alkalom tervezeteket, játéktárat, elméleti tudást) 
tudjunk a csoportvezetők kezébe adni.

Augusztusban a korábbi vezetőképzőnket is az ÉletreValó égisze alatt 
hívtuk össze, ahol műhelymunkában dolgoztunk tovább a terveken. A 
vezetők ön- és továbbképzését egyelőre félévente egy hétvégén tervezzük. 
Az augusztusi első műhelyen összesen 13-an vettek részt, köztük pápai, 
pécsi, miskolci és lónyays diákok, illetve azok az egyetemisták, akik egy-egy 
iskolai csoport munkájába kapcsolódtak be.

Az a tény, hogy a stratégiaalkotás után valósággá lehetett az iskolai 
csoportok felé való elindulásunk, már önmagában hálára ad okot. 

„Beköltözni” az iskolákba

ÉletreValó alkalmak 

Vezetők műhelye

Örömök, kudarcok 



Öröm volt meg-
t a p a s z t a l n i  a z  
iskolák nyitott-
ságát ,  i l letve  a  
szorosabb kapcso-
lat, együttműködés 
kialakulását és az 
önkéntesek bekap-
csolódását a mun-
k á b a .  L á t n i  a  
diákok meglepett-
ségét ,  kíváncsi-
ságát. 
Nagyon szépnek, diadalmasnak tűnhet mindez leírva – eltervezve is annak 
tűnt –, de a megvalósulás sok tekintetben egészen mást hozott. Valójában 
egyetlen csoport sem indult úgy, ahogyan elképzeltük, elterveztük. 
Sokszor egészen kudarcosnak és tévesnek tűnt az elképzelésünk – mi 
magunk is sokat formálódunk eközben. A pápai és Lónyay utcai 
iskolákban nem alakult újabb csoport (Pápán nem is terveztük), de a már 
meglévő helyi közösségek erősödését eredményezte a jelenlétünk. A 
Benkő István gimnáziumban tavasszal a harmadik alkalom után elhalt a 
még kialakulóban lévő csoport, viszont szeptemberben újra 
formálódásnak indult négy-öt diákkal. Látszólag és egyelőre a Sylvester 
János gimnáziumban értük el a legkevesebb eredményt, ott a csoport 
kialakulásának még csak a reménye van meg. 

A legnagyobb tanulság, amelyet a továbbiakra levontunk magunk 
számára, az, hogy minden egyes iskola más és más, ezért a további 
projektjeinket még inkább az adott iskolára szabott módon igyekszünk 
tervezni és megvalósítani. A másik meglátásunk, hogy ez a fajta iskolákban 
való megjelenésünk eredményesebb, ha az adott intézményben már van 
egy helyi csapat vagy néhány diák, akikkel együtt munkálkodhatunk. Azt is 
tudtuk, de megerősödtünk benne, hogy nem csak az ÉletreValót 
használhatja fel Isten arra, hogy újabb csoportok induljanak, alakuljanak. 
Több iskolában, ahova egyelőre nem jutottunk el, a diákok kerestek meg 
bennünket, hogy segítsünk csoportformálási kezdeményezésükben. SDG!

Tanulságok



Utazótitkár

Nem csak az ÉletreValó miatt, de valójában az SDG iskolai jelenlétének 
erősítése végett döntött úgy az elnökség, hogy egy félállású utazótitkárt is 
munkába állít. Hála Istennek anyagi erőforrásaink erre lehetőséget adtak 
2014-ben, így a kiválasztási folyamat után, novemberben Kovács Péter 
kezdhette meg ezt a munkát. Íme beköszönő szavai:

Kedves SDG Diákmozgalom!

Azért szólítalak így meg, mert akár tag vagy, akár vezető, diák, szenior, 
tanár, támogató, egy biztos: az SDG Diákmozgalom egyik fontos 
mozgatórugója vagy! Engem talán most már egész sokan ismertek. 
Kovács Péter vagyok (PK/PiKé), a mozgalom új munkatársa, 
utazótitkára. Ez egy nagyon izgalmas feladatkör, mert a küldetésemből 
adódóan szépen lassan, de biztosan megismerkedhetem majd veled, 
bármelyikéhez  tartozol is a fent említett halmazoknak. 
Ehhez az első három hónapban már óriási segítséget kaptam, hiszen több 
konferencián, találkozón, iskolai csendesnapon vehettem részt, amelyek 
mind átfogó betekintés adtak az SDG munkájába és a diákok életébe. Ez 
azonban olyan volt, mint a régi sorozatokban 

 (amit akkoriban sosem szerettem, mert mindig lelőtték a 
poént). 
Izgatottam várom, mit hoz a 2015-ös 

. Az a célom, hogy hidakat építsek. 
Iskolák között, az SDG felnőtt csapata 
és a diákok között, az SDG és más 
iskolamissziók között, diákok és 
tanárok között, hogy csak pár hidat 
említsek a sok közül. Remélem, az 
országos alkalmaink mellett az én 
közvetítő munkám is alkalmas lehet 
a r r a ,  h o g y er ő s í t s e  ez e k e t  a  
kapcsolatokat, hogy valóban Egyedül 
Isten Dicsőségére erősödhessen, 
g ya r a p o dh a s s o n  t o v á b b  ez  a  
mozgalom.

Péter (PiKé)

„a következő rész 
tartalmából”

évad

Folyt. Köv. 



Szakmaiság és lelkiség
Stratégiánk egyik tartópillérének állapítottuk meg e kettőt, és 2014-ben a 
következőket tettük a pillérek megerősítése érdekében:

 – 

 című előadássorozat szeptemberben indult és 2015 májusáig 
tart minden hónap harmadik hétfőjén Kovács Endre vezetésével, a 
Barnabás csoport és a Lelkiségi Műhely közreműködésével. Az eddigi 
előadások hanganyagai honlapunkon találhatók. 

A tanfolyamot 
2014-ben három önkéntesünk végezte el az SDG támogatásával. Ezen a 
kurzuson a 14+-os korosztályi csoportra jellemző életkori sajátosságokról, 
pedagógiai módszerekről tudhattak meg többet. A képzés szemléletmódját 
az ÉletreValó projektünk során is alkalmazzuk.

, Balatonszárszó, augusztus 24–27. – A Zsinati 
Ifjúsági Iroda által szervezett szakmai műhelyen négy elnökségi tagunk 
vett részt.

 – 

Lelkiségi Műhely

Lelkiségi esték – A keresztény spiritualitásról protestáns 
szemmel

ReMa Alapítvány, Tinivezetőképző tanfolyam – 

Konfi+ Konferencia

Katona Viktor és 
felesége, Nusi tagja 
lett egy felekezet- és 
s z e r v e z e t k ö z i  
csoport, a Lelkiségi 
M ű h e l y  s z e r v e -
z ő c s a p a t á n a k .  A  
Lelk iség i  műhe ly  
m u n k á j á n a k  
középpontjában a 
kegyesség, lelkiség, 
hivatásgondozás, a 
szív életének ápolása 
– ki melyik megfogalmazást érzi magához közel – áll. A műhely keretében 
igyekszünk megismerni a lelkiség gyakorlásának hallatlanul gazdag zsidó-
keresztény örökségét, és megtalálni azokat a pontokat, hol mai protestáns 
világunk kapcsolódni tud ezekhez. Ennek érdekében indult el a „Lelkiségi 
esték” című előadássorozat is.

Katona Viktor elnökünk bekapcsolódott a 
 nemzetközi mentor hálózatába.

 – Érd, november 13., 
Kovács Péter utazótitkárunk vett részt ezen a nemzetközi konferencián.

Leaders of Influence

Ifjúságépítők Konferenciája, Iskolamisszió
Befolyásos vezetők



Köszönet a támogatásokért

Pénzügyi beszámoló

2014-ben az SDG működtetésére 1.500.000,- Ft-ot nyertünk pályázati 
úton a Nemzeti Együttműködési Alaptól-tól, 330.000,- Ft-ot kaptunk a 
Magyarországi Református Egyház Zsinatától, illetve egyházkerületenként 
400.000,- Ft-ot a Dunántúli, a Tiszáninneni és a Tiszántúli 
Egyházkerületektől. A Dunamelléki Egyházkerülettől, pedig 400.000,- Ft 
támogatást kaptunk a nyári táboroztatásunkhoz.
A XXI. Zsoltár-és népdaléneklő verseny, illetve a XXI. Bibliaismereti 
verseny lebonyolítására 850.940,- Ft-ot nyertünk pályázati úton a NEA-
tól. Az októberi Imaéjjel lebonyolításhoz pedig 50.000,- Ft-ot kaptunk a 
Dunamelléki Egyházkerülettől.
Adó 1%-os felajánlásokból 54.980,- Ft érkezett, ami a tavalyi, sőt a 
tavalyelőtti összeghez képest is kevesebb. Katona Ferencné, Katona Viktor 
nagymamája temetésének koszorúmegváltását a család az SDG-nek 
ajánlotta fel, 157.600,- Ft összegben. Ezeken felül idén 1.720.700,- Ft 
adomány érkezett be magánszemélyektől, pólóvásárlásból, BeFogadó 
kávéházból és az angliai Lee Abbey Közösségtől. Mindezekért nagyon 
hálásak vagyunk és köszönjük.
Az Alapítványunk számára további 50.000,- Ft adomány érkezett. 
A felsoroltakon túl köszönjük azt is, hogy az iskolák sok esetben támogatták 
a diákok részvételét országos alkalmainkon. Ugyanezért köszönet illeti a 
diákok szüleit is. Továbbá köszönjük azoknak, akik minden hónapban, az 
általuk meghatározott összeggel segítik, hogy szervezetünk kiszámíthatóbb 

k ö l t s é g v e t é s s e l  t u d j o n  m ű k ö d n i .  
Mindemellett havi kiadásaink tovább 
emelkedtek a fizetett munkatársak 
számának növekedésével, rendszeres 
kiadásaink most már meghaladják a havi 
400.000,- Ft-ot. A pályázati lehetőségeket 
még nem látjuk idén, illetve az egyházi 
támogatás mértéke is bizonytalan, ezért 
hangsúlyozottan arra kérjük tagjainkat, 
támogatóinkat, hogy ha kevéssel is, de 
rendszeresen támogassák szervezetünket, 
hogy kiszámítható és folyamatos bevétellel 
tudjuk kiadásainkat ellensúlyozni, amire a 
következő néhány hónapban igencsak nagy 
szükségünk lesz.



Tervek 2015

Támogatóink

Támogatóink között azokat a szervezeteket, kiadókat említenénk meg, akik 
valamilyen rendezvényünkhöz saját terméket vagy eszközt ajánlottak fel.

 (Bibliaismereti verseny – könyvadományok), 
 (Zsoltár- és népdaléneklő verseny – könyvadományok), 

 (Zsoltár- és népdaléneklő verseny – CD felajánlások), 
 – (Zsoltár- és népdaléneklő verseny – 

Jelige Magazin és könyv felajánlások),  (HTK nap – 
BeFogadó Kávéház költségeire).

Magyar Bibliatársulat
Kálvin Kiadó
Kaláka Zenebolt
Youth for Christ Alapítvány

Plazma Szolgálat

Éves program

ÉletreValó projekt folytatása

Január 23–25. ÉletreValó Műhely, vezetőképző
Február 27–28. (János evangéliuma), 
Budapest, Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
Április,  Zsinati Ifjúsági Fórum
Április 17–19. 
Július 21–25.
Augusztus 2–9. 
Augusztus 24–26. ÉletreValó Műhely, vezetőképző
November 6–7.  
December 4–6. 

Az ÉletreValó kihívása idén az, hogy képesek legyünk fenntartani és 
továbbvinni azt, amit elkezdtünk. Ez egy állandó feladat, az SDG 
alaptevékenysége.
A félévi műhelyekkel, vezetőképzőkkel és az iskolalátogatásokkal 
szeretnénk a már meglévő csoportokat tovább erősíteni, a következő SDG-s 
generációt kinevelni. Iskolai munkánkban állandó fluktuáció van, ami 
folyamatos odafigyelést, követését, újratervezést igényel. Fontos cél tehát a 
már „meglévő” csoportokat fenntartani.
A budapesti iskolák után 2015-ben a vidéki iskolák meglátogatása 
következik. Tavasszal azokra a helyekre tervezünk eljutni, ahol már van egy 
maroknyi elkötelezett csapat. Debrecen, Nagykőrös, Pécs, Miskolc, 
Gödöllő vannak most a látóterünkben.

Bibliaismereti verseny 

Tavaszi találkozó, Balatonszárszó 
 Csillagpont

Rendhagyó nyári tábor

Zsoltár- és népdaléneklő verseny
Adventi Csendeshétvége



Rendhagyó nyári tábor

Bogyó Zsófi így ír az előkészületekről:

(Részlet Márai Sándor Füveskönyvéből)

Könyvkupac? Teendőhalmaz? Határidőlista? Félévzárás, évzárás? 
Felvételi? Túl közel az érettségi? Csak a következő programpontot látod, s 
az éltető motiváció egy újabb piros pipa a „to do” listán? Valóban erről is 
szólnak életünk mindennapjai, de ne feledjük Márai sorait: 

Ennek a megtapasztalására készülünk, 
hogy aztán hátha könnyebb lesz beépíteni a „hétköznapi” életünkbe, hogy 
útközben élünk.
Nyáron rendhagyó hétre indulunk: elhagyjuk a jól megszokott tábor 
helyszíneket, s az ország egy gyönyörű táján fogunk barangolni. Egy igazi 
testi és lelki kihívás, út, s valahogy mégis teljes feltöltődés! Egy kisebb 
munkacsoporttal hónapok óta zajlanak az előkészületek, s ami biztosan 
elmondható: 2015. augusztus 2–9. Készülődj, gyere, mi várunk!

Arról, hogy mindig útközben élsz
„Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól elégedetten 
szemlélheted a világot? Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz, s 
minden, amit csinálsz, az úton haladó vándor mozdulata? Örökké 
városok, célok, életkorok és változások között haladsz, s ha megpihensz, 
nem pihensz biztosabban, sem tartósabban, mint a vándor, aki 
megtöttyed az útszéli almafa árnyékában egy félórára útközben. Tudjad 
ezt, mikor terveket szövögetsz. Utad értelme nem a cél, hanem a 
vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.”

„Utad értelme 
nem a cél, hanem a vándorlás.” 



Köszönjük, hogy adód 1%-ával támogatod a 
Soli Deo Gloria Református Diákmozgalomat:

Adószám: 18242076-1-43
Bankszámlaszám: OTP 11742128-20910822
Székhely: 1091 Budapest, Kálvin tér 8.

A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom 
idén is köszönettel fogadja a felajánlásokat.
Bankszámlaszámunk: 11742128-20910822

Református Diákmozgalom
SOLI DEO GLORIASDG

1091 Budapest, Kálvin tér 8.

Készítették:Katona & Kocsis & Szabó-Kis
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