
üzeno



Kedves SDG Tag, Támogató!
Kedves Olvasó!
Apósomék fával fűtenek. Náluk kezdtem az utóbbi 
években beletanulni a fahasogatás művészetébe. Minél 
nagyobb egy rönk, annál nagyobb kihívás. Egyelőre a 
kisebbekkel boldogulok, de azok között is akad, amelyikkel 
meggyűlik az ember baja. Több minden is szükséges ehhez a mun
kához, de azt hiszem elengedhetetlen a kitartás. Újra és újra 
nekigyürkőzni, hogy onnan felülről alázuhanva a fejsze feje elvégezze 
feladatát és utat vágjon a fa szerkezetében.

A 2015–2016-os évek fordulóján úgy látom, nagy fák jöttek elénk, 
melyekkel birkóztunk, és birkózunk azóta is. Tavaly arról írtam, hogy 
szárba szökkent, növekedésnek indult az SDG munkája. Idén pedig – talán 
nem meglepő módon – kihívások álltak elénk, melyek megpróbáltak 
bennünket. Kiemelkedik ezek közül a pénzhiány kihívása, mely 
megingatta kialakult működésünket. 

Kitartás és megerősödés. Ez a két szó legyen előttünk a 2016-os 
esztendőben is. A kihívások megedzenek, megerősítenek. Vágyunk, hogy 
ebben az edződésben stabilizálódjon működésünk. Vezérigénk pedig 
legyen a Timóteusnak írt második levél első verse:

Elnöki köszöntő

Katona Viktor
az SDG elnöke

„Te azért fiam, erősödj meg a 
kegyelemben,amely a 
Krisztus Jézusban van.”



Igei köszöntés

„Te pedig a munkának a terhét hordozzad, mint a Jézus 
Krisztus jó vitéze!” (2Tim 2,3)

Egy anekdota szerint az új munkahelyre felvett fiatalember megkérdezi az 
egyik régóta ott lévő társát: „Te mióta dolgozol a cégnél?” Mire az így 
válaszol: „Azóta dolgozom, mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak.” Jól 
szemlélteti ez a beszélgetés, hogy mivé lett és hogyan romlott el a munka 
az ember kezén. Keserves dolog a tanulás és a munka is. Terhes dolog. 
Nap-nap után érezzük a saját bőrünkön. A munkának van terhe. Ez a fiatal 
Timóteus éppen hogy elkezdte munkáját, s számtalan nehézséggel 
találkozott, számtalan kudarcot élt meg, csalódásokban is volt része. 
Kiderült számára, hogy nem megy minden egy karikacsapásra, s a siker 
nem hirtelen köszön be az ajtón. 

A kijelentés után jön a bíztatás: ez a teher, a munka terhe, a tanulás terhe, a 
hétköznapok terhe hordozható, elviselhető. Amit mi szenvedésként élünk 
meg, vállalható, hordozható. S innentől a kérdés rajtad áll: vállalod-e, 
hordozod-e? Vagy megfutamodsz? Bear Gryls, a brit katona, kalandor írja: 
„A hit segítségével békére lelhetünk, de ugyanez a hit ad ahhoz is 
bátorságot, hogy messzebbre nyújtózkodjunk annál a pontnál, ameddig 
minden kényelmes. Mert minden, amiért élni érdemes, azon a bizonyos 
kényelemhatáron túl van!” Amiért élni érdemes, oda szenvedés, izzadtság, 
terhes munka, kényelmetlenség vezet. 

A munka, a tanulás, a hétköznapok, a szolgálat terhe akkor hordozható, ha 
azt Krisztussal együtt hordozzuk. Van, hogy a kisfiam egy nehéz tárgyat 
akar felemelni a földről és hív, hogy segítsek, de nem úgy hogy elengedi 
azt, hogy én emeljem fel. Hanem hogy őt magát kell felemelnem a 
nehezebb tárggyal együtt. Hát így hordoz bennünket a Krisztus! Jézus nem 
is a terheinket hordozza, hanem minket magunkat hordoz a tenyerén!

Hős Csaba
az SDG tiszteletbeli elnöke



Versenyek
Bibliaismereti verseny

Zsoltár-és népdaléneklő verseny

2015. február 27-28. között 
rendeztük meg a budapesti 
Benkő István Református 
Általános Iskola és Gim-
náziumban. Témája János 
evangé l iuma vol t .  18 
iskolából (ebből 2 határon 
túli) 29 csapat, vagyis 87 
versenyző érkezett. Idei 
újításunk az volt, hogy az 
eddigi kreatív versenyrészt 
kalandversennyé alakí-
tottuk át. Ez a kalandverseny egyben egy stratégiai játék is, amiben fontos 
szerepet kap a csapattagok együttműködése. Az iskola egész területén 

kel lett  megkeresni  és 
megoldani a különböző 
feladatokat, úgy hogy a 
lehető legtöbb pontot gyűjt-
sék össze a rendelkezésre 
álló idő alatt. A kaland-
verseny célja, hogy a 
megszerzett bibliai tudást 
használják a versenyzők a 
különféle ügyességi, kreatív 
és logikai feladatok meg-
oldása közepette. 

A terezett őszi időpont helyett, a versenyre jelentkezők alacsony száma miatt 
2016. február 12–13. között került megrendezésre, így arról majd a 2016-os 
Üzenőben számolunk be. Az idei tanév tapasztalata és az énektanárok 
megkérdezése nyomán úgy tűnik, hogy a februári időpont alkalmasabb a 
verseny megrendezésére.



Országos alkalmak
Istennek hála idén is megtarthattuk országos találkozóinkat, melyekről 
részletesebb beszámolókat a honlapunkon már közzétettünk, így itt csak 
röviden utalunk rájuk.

Harmincan indultunk útnak augusztus 2–10. között Fehérvárcsurgó – Tés – 
Zirc – Bakonybél – Herend – Nemesvámos – Alsóörs útvonalon a Tájoló 
keretein belül, melynek témája az útonlét volt. Erről a kezde-
ményezésünkről még bővebben is beszámolunk a 7–9. oldalon.

Szakítva a megszokott nagykőrösi helyszínnel, ezúttal a miskolci Lévay 
József Gimnázium kollégiuma volt a hétvége helyszíne december 4–6. 
között. Erre a csendesebb, több egyéni, belső munkát kívánó alkalmunkra 
45-en gyűltünk össze. Zákeus történetének feldolgozása közben kerestük, 
hogy mire is vagyunk szabadok.

Az év során négy új taggal bővült egyesületünk Károlyi Klaudia, Kisantal 
Krisztina, Kiss Diána és Kovács Péter személyében.

Tájoló SDG Zarándoklat

Adventi csendeshétvége 

Új tagok

Tavaszi Találkozó 
„Mentés másként!” – címmel, mintegy 80-an gyűltünk össze tavaszi 
találkozónkra Balatonszárszón április 17–19. között. Hős Csaba volt az 
igehirdetőnk, aki Pál apostol megtérésének történetét magyarázta végig. 



Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója és 
Csillagpont
Szinte minden évben adódik „külső szolgálat”, amikor egy nagyszabású 
eseményhez járulhatunk hozzá a magunk részével. 2015 júliusában két 
rendezvényen is szolgáltunk ilyen módon. Az egyik a Kárpát-medencei 
Református Középiskolák Találkozója volt Zilahon. Nagy örömünkre szolgált 
bemutatkozni, Katona Viktor áhítatot tartott, többször megénekeltettük a 
diákokat, mi szervezhettük az ismerkedős estet és minden egyéb 
programból is kivettük a részünk. Végül úgy jöttünk el, hogy jövőre is itt a 
helyünk, akkor Tatán lesz a találkozó.

De Tatát idén sem hagytuk ki, ugyanis július második felében a Csillagpont – 
Református Ifjúsági Találkozón alakítottuk ki az Exodus bibliai 
szabadulósátrat, ahol bibliai témájú feladatok alapján kellett kódokat fejtve, 
lakatokat nyitogatva kiszabadulniuk a 
programra látogató csapatoknak egy nagy 
katonai sátorból. Alapvető célunk az volt, 
hogy a szabadulás élményén keresztül 
Isten szabadítására mutassunk rá, illetve a 
szabadulás élménye után az érdek-
lődőknek felkínáltunk egy „feldolgozó kört” 
is, ahol a bent történteket beszélhették át. 
A visszajelzések alapján nagy sikert aratott 
a szabadulósátor, amin felbuzdulva célul 
tűztük ki egy állandó budapesti helyszín 
kialakítását a jövőben.



ÉletreValó projekt - Kovács Péter utazótitkár beszámolója
Amióta utazótitkárként szolgálhatok az SDG-ben, a legnagyobb örömmel 
mindig az tölt el, amikor személyesen megismerkedhetek református 
iskoláinkkal és azok diákjaival. Kevesebb, mint másfél év alatt mintegy 10 
intézménybe látogathattam el, amelyek többségében helyi SDG csoport is 
működik. Akár egyéni utazás, akár iskolamissziós napok keretén belül, 
mindig betekintést nyerhetek a diákok életébe, és mindig megbizonyosodom 
róla, mennyire fontos, hogy a hitüket abban a közösségben is megélhessék, 
ahol a mindennapjaikat töltik.

2015 a csoportjaink számára is mozgalmas év volt, és az iskolamissziós 
napok arra is lehetőséget adtak, hogy csapatba verbuválódva 
támogathassuk diákközösségünk tagjait. Az előző tanévben  
töltöttünk pár napot, ahol a „Lelki Hangoló” az iskolai hosszú szünetben 
hívogatta a diákokat elcsendesedésre, beszélgetésre, éneklésre, valamint 
mindezek folytatására, a gyülekezeti ifire. A 2015-16-os tanévre a vezetők 
többsége elballagott, így fontos, hogy imádságban hordozzuk azokat, akik 
szeretnék a szolgálatot továbbvinni.  

Az ősszel  és  lehettünk jelen a csoportok által szervezett 
napon, ahol a már szinte védjeggyé vált „szörpözés” keretén belül 
beszélgethettünk a fiatalokkal az órák közötti szünetekben. Miskolcon a 
kollégisták által szervezett dicsőítő esten is rész vehettünk és egy imaséta 
megépítésével szolgálhattunk, valamint Katona Viktor nyitó áhítatott tartott.  

Nagyobb csapattal pedig  és a 
 indultunk útnak. Külön öröm, hogy ezeken az alkalmakon 

tavaly még gimnazista csoportvezetőink, mára már egyetemista tagjaink is 
részt vettek. Tiszakécskén a gyülekezeti ifire hívogattuk a diákokat, a 
Dóczyban pedig a helyi „Matula napok” alkalmából mutathattuk be az SDG-t.

A  tovább folytatja 
útját a tavaly indult közösség, ahogy  és a budapesti 

és  is hétről-hétre összegyűlnek a fiatalok. Még egy 
örömhíre a tavalyi évnek, hogy „Kifli” névvel  is új csoport indulhatott.

2015-ben már két  tartottunk, egyet 
januárban, ahol az elhívás és a szolgálat volt a téma, a másodikat pedig 
szeptemberben hívtuk össze Budapesten. Mindkét alkalmra 8-10 iskolából 
15-17 diák érkezett.

Nagykőrösön

Pápán Miskolcon

Tiszakécskére debreceni Dóczy Gedeon 
Gimnáziumba

Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában
Békésen Baár-

Madasban Lónyayban
Pécsett

ÉletreValó műhelyt, azaz vezetőképzőt

Megkértünk néhány csoportvezetőt, hogy pár mondatban számoljanak be ők 
is a tavalyi év örömeiről, nehézségeiről:



„A legemlékezetesebb téma 2015-ben számomra a félelem volt, mert 
ilyenkor éreztem először, hogy igazán egy csoport vagyunk. Megnyílunk 
egymás előtt, és mindenki annyira őszintén beszélt magáról… Pedig azt 
hiszem többekben is volt félelem ezzel kapcsolatban. És jó volt közösségben 
megélni és beszélni arról, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint a félelmeink.
A legnagyobb nehézség az, hogy hétről hétre készüljünk úgy, hogy legyen 
üzenete az alkalmaknak és az ÉletreValó csoport egy út legyen, a m i  
közelebb visz Istenhez. Ennek ellenére a legnagyobb  csoda 
2015-ben a csoport életében az volt,  hogy bárhogy is 
voltunk ott, vidáman, fáradtan, boldogan, szomorúan  
vagy kétségek közt, minden egyes alkalom után éreztük 
Isten áldását a csoporton. Én azt is Isten nagy áldásaként 
élem meg, hogy közösségben tudunk imádkozni 
egymásért. De a legnagyobb csoda a csoportban (is) Isten 
gondviselése.” 

„Az alkalmak végén általában úgy éreztem, hogy én tényleg 
„csak” az Úr eszköze vagyok, és minket használ, hogy 
beszéljünk Róla. Sokszor átéltük azt az élményt, hogy az 
alkalom előtt nem igazán tudtuk, hogy jó-e, elég-e, jól 
felkészültünk-e, de aztán a végén mindig megállapítottuk 

Katona Rékával magunk között, hogy nem miattunk sikerült 
jól az alkalom, hanem mert áldást kaptunk rá.”

„A legemlékezetesebb téma a homoszexualitás, illetve a 
törvények voltak. A legnagyobb nehézség természetesen az 

első alkalomra való felkészülés és annak megtartása volt. 
Egyrészt nagyon jó benyomást akartunk kelteni a 
csoportról, az alkalmakról, másrészt meg fel kellett 
készülnünk a csalódásra is, hogy kevesen jönnek majd el.

A legnagyobb csoda (legalábbis számomra) az volt, amikor 
15-20 fő körül volt a jelenlévők  száma. Az alkalom végen 

általában azt éreztem, hogy de messze van a következő 
alkalom, illetve azt, hogy mennyi mindenről lehetett volna még beszélgetni.”

„A legváratlanabb pillanat a csoport életében 2015-ben az 
volt, amikor az igazgatónő megengedte, hogy az SDG 
csoport egy reggeli áhítatot tartson. A legnagyobb csoda, 
amit közösen élhettünk át az volt, hogy az adventi 
hétvégére Pápáról 8-9 diák ment. Ez eddig a rekord.”

 
(Katona Réka, Debreceni Ref. Koll. Gimn.)

(Orosz Rebeka, Debreceni Ref. Koll. Gimn.)

(Farkas László, nagykőrösi Arany János Ref. Gimn.)

(Zékán Mihály, Pápai Ref. Gimn.)



A tavalyi nyár során rendhagyó tábort hirdettünk meg, utunk 
Fehérvárcsurgóról Bakonybélen át Alsóörsre, a Balaton partjára vezetett. A 
részletekre nem szeretnék most kitérni, a honlapon külön Tájoló fül alatt, 
igazi kincsesláda rejlik! 

Többünk régóta dédelgetett álma valósulhatott meg 2015 nyarán. A gyökere 
azok a személyesen megtapasztalt zarándok élmények voltak, melyekben 
részünk lehetett. Ezek indították el bennünk a vágyat, hogy református 
egyházunkban is lehetőséget adjunk mások számára a hit gyakorlásának e 
formájára. Megfogalmazódott bennük a kérdés: vajon hol, mikor és miért 
mondott erre az egyház régen nemet? S ennek fényében a mai, 21. 
században zarándokolhat-e egy református ember? Ha igen, miért és milyen 
módon? (Ahogy erről már szóltam, ezekről a honlapon lehet bővebben 
olvasni.) Először 2012-ben vetődött fel egy református ifjúsági zarándoklat 
ötlete egy beszélgetésben. A megvalósításig egy hosszabb folyamat 
vezetett el: személyes élményekről beszélgetés, műhelyek, előadások, 
más-más zarándoklat szervezőivel egyeztetés és beszélgetés, szervezői 
csapat kialakítása. Mindezeket követte a szervezés gyakorlati része, amikor 
a konkrétumok „mezejére” léptünk. És nem egyszer szó szerint léptünk! 
Gondolok itt a bejárásra (vagyis a szálláshelyek felkeresése) és a lejárásra 
(vagyis az egész útvonal végigjárása, terep feltérképezése).

Kezdetek kezdetéről

Zarándoklat  – Bogyó Zsófia visszatekintése



Tapasztalatok

Kitekintés

Diákhang

Visszatekintve hála ébred bennem egyrészt a megvalósulás tényéért, illetve 
a megtapasztalt élményekért is. Utunkat a Szentháromság Isten jelenléte 
tette azzá, ami. Hálaadás, mert észrevettem a résztvevőkön, hogy azóta is, 
ha szóba hozzák, ha mesélnek, vagy egy-egy fényképet látnak a 
zarándoklatról, megváltozik az arcuk, kivirulnak. Ahol Isten jelen van, ott élet 
fakad. A zarándoklat tanulsága, hogy a megélést és megtapasztalást 
mindenképpen segítette, hogy volt időnk a bennünk zajló folyamatok 
feldolgozására és elmélyítésére. Volt tere a csendnek és a beszélgetésnek. 
Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy hitünk megélésének a 
zarándoklat csak egy formája a sok közül. Így azt is tudjuk, hogy nem 
mindenkinek testhez álló. Éppen ezért fontosnak tartjuk a megszokott nyári 
táborok megtartását is. Terveink szerint azokon a nyarakon, melyeken 
Csillagpont is van, a hagyományos nyári táborunkat hirdetnénk meg. Nem 
csillagpontos években pedig Tájoló zarándoklatra hívogatunk mindenkit. 
Alább néhány résztvevő visszatekintését olvashatod.

2016 nyarán ismét a 
Tájoló zarándoklatra 
hívunk és bátorítunk! 
Mikorra kell szabaddá 
tenni magad? Ne feledd: 
2016. júl ius 25. és 
augusztus 1-je között! 
Részletek hamarosan. 
Várunk!

 

(Zékán Mihály – Pápa)

„Nekem a Tájoló nagyon sok mindent adott: felejthetetlen emlékeket, nagyon 
jó programokat. De legfőképp azért lehetek hálás hogy közelebb kerültem 
Istenhez, és ebben a Tájoló nagyon sokat segített. Köszönöm!”

„A Tájoló számomra egy iránytű nélküli útkeresés volt. Leginkább azt 
próbáltam betájolni, hogy hogyan tudok egy olyan belsőséges kapcsolatot 
kialakítani Istennel, ami az utam során, bármerre is vezessen, bárkivel is 
találkozzam, velem marad és lényegében belőlem fakadjon, egyértelmű 
legyen a kapcsolatteremtés Istennel minden helyzetben. Ami a



legélesebben megmaradt az emlékezetemben, hogy a sétálás közbeni 
csendes szakaszokon úgy éreztem, ez a belülről fakadó istenkapcsolat kezd 
bennem kialakulni. Azt hiszem, így jöhetett létre most egy olyan periódus a 
kapcsolatomban Istennel, amikor legjobban egyedül szeretek vele lenni.”

(Horváth Eszter – Pápa)

„

„

„

A tájoló különös lelki élmény volt. Mintha az eddigi jelképek valósággá váltak 
volna. Az élet útja, a lélek útja, a társak, az Isten közelsége kézzelfoghatóvá 
vált. Tiszta valóság volt, semmi „körítés”. Mindannyian jöttünk valahonnan, 
küzdöttünk a körülöttünk és a bennünk rejlő akadályokkal. Az út továbbra 
sem ért véget, de már úgy haladhatunk tovább, hogy valami megváltozott: 
nem feltétlen a körülmények vagy a problémák,hanem mi magunk...”

A Tájoló számomra igaz találkozás volt Istennel, társaimmal és saját 
magammal. Az egyik általam hazavitt üzenete az volt, hogy a hétköznapi 
vándorlásunk során is időt kell szánni az elcsendesedésre, lehetőséget kell 
adni a találkozásra. A másik üzenete, hogy ne csak a céljainkra 
összpontosítsunk, hanem éljük meg az életünk minden apró örömét és 
nehézségét.”    

Mit is adott a Tájoló? Mit is adhatott 8 nap közel Istenhez? Elárulom: nagyon 
sok mindent, a baráti beszélgetésektől, a természetben való gyalogláson át 
az imáig, hogy az ima ember és Isten kapcsolata. Ezek a napok után sokkal 
erősebb lett a hitem és Istenbe vetett bizodalmam.” 

(Tolnay Ráchel – Budapest, Lónyay)

(Bordás Réka)

(Filotás Bálint – Budapest, Baár-Madas)



Köszönet a támogatásokért
Ima és önkéntesség

Adományok

Támogatni sokféleképpen lehet az SDG-t. Kevesebb szó esik az imáról és 
önkéntességről, talán túlságosan is természetesnek vesszük, pedig ezek 
képezik szolgálatunk alapját. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik 
imádságban hordozzák szolgálatunkat, akik idejüket, energiájukat, 
szabadidejüket nem kímélve, nappali vagy éjszakai műszakban, fizikai vagy 
szellemi munkájukkal vagy egyéb talentumaikkal mindig készen állnak 
segíteni, építeni Isten országát közöttünk. Felbecsülhetetlen az elvégzett 
munkájuk értéke! Nehéz lenne összeszámolni hányan voltak ilyenek, de ha a 
kezedben tartod e füzetet, jó eséllyel te is köztük vagy, ha pedig még nem, 
sosem késő csatlakozni!

Idén is növekedett azon magánszemélyek száma, akik egyszeri vagy 
rendszeresen felajánlással támogatták egyesületünket. A havi 
rendszerességgel adományozók száma 17 főre nőtt. Ez a támogatói kör, 
átlagosan havi 6.800,- Ft-tal támogatja az SDG-t, ami havi kiadásaink 
egyharmadát fedezi. Egy év alatt összesen 43 fő adományából, illetve a két 
találkozó perselypénzéből és a budapesti Teológia exhortációs 
perselypénzéből összesen 2.152.955,- Ft gyűlt össze. Ebből cél-
adományként utazótitkárunk utazásaira: 30.255,- Ft, találkozók részvételi 
díjának támogatására: 55.150,- Ft.

Köszönjük a Magyarországi Református Egyház egyházkerületeinek 
támogatását, illetve a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül kapott 
állami támogatást.

Dunántúli Református Egyházkerület 400.000,- Ft

Dunamelléki Református Egyházkerület 500.000,- Ft

Tiszáninneni Református Egyházkerület 400.000,- Ft

Tiszántúli Református Egyházkerület 500.000,- Ft

Nemzeti Együttm Alap működési űködési pályázat 250.000,- Ft

Nemzeti Együttm Alapűködési  szakmai pályázat 
(2016-ban folyósították)

1.500.000,- Ft

Magánszemélyek adományai 2.152.955,- Ft

Adó 1% felajánlása 135.414,- Ft



Köszönjük az iskolák és a szülők támogatását abban, hogy a diákjaik, 
gyermekeik részt vehettek országos alkalmainkon. Illetve köszönetet 
mondunk a rendezvényeink megvalósításához nyújtott segítségért a Benkő 
István Református Gimnázium és Általános Iskolának, a miskolci Lévay 
József Református Gimnáziumnak és a balatonszárszói SDG Családi Hotel 
és Konferencia Központnak. 

Támogatóink között azokat a szervezeteket, kiadókat emeljük még ki, akik a 
Bibliaismereti versenyünkhöz saját termékeket ajánlottak fel. Ezek a 

voltak.

Havi állandó kiadásaink közel 500.000,- Ft-ra tehetők, amiben a három 
munkatársunk bérköltsége, béren túli juttatásai és az iroda bérleti díja is 
benne van. Tavaly több esetben késett a bérek kifizetése, illetve nem volt 
lehetőség a béren túli juttatások kifizetésére. 

Mindezek arra ösztönöztek bennünket, hogy tudatosabban és 
fokozottabban foglalkozzunk a forrásteremtés kérdésével, alternatíváival. 
Hisszük, hogy Isten adja az anyagi forrásokat is. Várjuk és keressük, hogy 
milyen „forrásokat fakaszt”, milyen új lehetőséget nyit meg előttünk. A 2016-
os év egyik fontos kihívása működésünk anyagi hátterének stabilizálása. 
Hosszútávon szeretnénk jelentősebb mértékben építeni szolgálatunkat 
magánszemélyek adományaira. Úgy látjuk, hogy egy elkötelezett támogatói 
kör képezhetné biztos alapját szolgálatunknak.

A támogatói kör bővítésének érdekében első lépésként összeállítottunk egy 
rövid összefoglalót célunkról és tevékenységeinkről és a támogatás 
lehetőségeiről. Ezt a „támogatói levelet” az üzenőhöz is csatoljuk, de 
honlapunkról is bármikor letölthető. 

Magyar 
Bibliatársulat, Parakletos Könyvesház, Kérügma Kiadó, Szent Gellért 
Kiadó 

Kérünk téged is, hogy add tovább a „támogatói 
levelet“, ezzel is segítve a támogatók körének 
bővítését! Úgy tapasztaljuk, hogy a személyes 
meg-szólításnak van a legnagyobb ereje.



A következő változásokat, hangsúlyokat látjuk magunk előttünk a 2016-os 
évre tekintve:

    a megváltozott Ptk. fényében. 

 az elnökség mellett a háromtagú új szerv, a 
felügyelőbizottság megválasztására is a Tavaszi találkozó közgyűlésén 
kerül sor. 

   Az iskolai 
jelenlétünk és a csoportok területén, vagyis az ÉletreValó programban a 
következő időszak kihívása a fenntarthatóság. Az iskolai csoportok 
élete dinamikusan változik. Nagyon fontos és állandó odafigyelést 
igényel a vezetők képzése és mentorálása, valamint a következő 
generáció kinevelése és a szolgálat átadása. Amellett, hogy szeretnénk 
újabb iskolákat is meglátogatni és bevonni a mozgalmunkba, vagyis a 
plántálás mellett folyamatos öntözésre, gondozásra van szükség a már 
működő csoportok és meglévő iskolai kapcsolatok fenntartásához. 
Ennek érdekében szeretnénk egy állandó ÉletreValó munkacsoportot 
kialakítani. 

Az idei év nehézségei után még erőteljesebben 
szeretnénk az anyagi stabilitásunkat megtalálni, és működésünket 
fenntarthatóvá tenni. 

  . A tavalyi évben több 
rövid videót készítettünk, melyek sorát szeretnénk folytatni. Emellett a 
honlapunk fejlesztése is egy kiemelt területe a 2016-os évnek. 

   Szabadulósátrunk csillagpontos sikerén megbátorodva szeretnénk 
egy  missziós céllal. 

  szeretnénk előmozdítani egy szorosabb 
együttműködést kialakítását a Zsinati Ifjúsági Iroda, a Refisz és az SDG 
között.  Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy összehangoljuk 
tevékenységeinket és egy közös cél mentén egymást erősítve töltsük 
be küldetésünket.















Alapszabály módosítás

Tisztújítás: 

Iskolai csoportok megtartása, megerősítése.

  Anyagi stabilizáció. 

Videó kommunikáció és honlap fejlesztés

bibliai szabadulószobát kialakítani Budapesten

Együttműködések:

Tervek 2016

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

(2Thessz 3,1)



Készítették: Katona & Szabó-Kis & Pappné Kocsis

2016 Éves program
Január 22–24. ÉletreValó műhely és vezetőképző (Nagykőrös)
Február 12–13. XXII. Zsoltár- és népdaléneklő verseny (Nagykőrös)
Március 4–5. XXII. Bibliaismereti verseny (Heves)
Április 15–17. Tavaszi találkozó (Balatonszárszó – SDG Családi Hotel és 
Konferenciaközpont)

Április 22–23. Zsinati Ifjúsági Fórum - együttműködés a Zsinati 
Ifjúsági Irodával
Május 17 19.Hangoló Szeminárium (

Július 3–6. együttműködés a 
megvalósításban a Tatai Református 

Gimnáziummal
Július 25–Augusztus 1. TÁJOLÓ - SDG Zarándoklat (Budapest–Tata)
Szeptember 9–11. ÉletreValó műhely és vezetőképző

Október 7. Kárpát-medencei Református Imaéjjel
December 2–4. Adventi csendeshétvége

– Gyakorlatok a Krisztusban 
maradáshoz)   együttműködés a Zsinati Ifjúsági Irodával

Kárpát-medencei Református 
Középiskolák Találkozójának 

 -

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

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

adód 1%

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



SOLI DEO GLORIA
Református Diákmozgalom
SDG

sdg.org.hu


