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Kedves SDGsek!
Mindig meglep a tavasz. Az ember tudja, hogyan váltakoznak az évszakok, tudja, hogy mi szokott
történni, de mikor megjelenik mégis meglepi, s rácsodálkozik. Pláne, ha ilyen gyorsan jön. Ebben a
nagy melegben olyan gyorsan bújt elő minden, s borult virágba, mintha gyorsított felvételben
néztük volna a tévében.
Amikor ebben a megmegújuló természeti csodában, a tavaszban gyönyörködsz, jussanak eszedbe
Jézus szavai:
„Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem
fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött
úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a
kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” (Mt 6,2830)

1. Mennyei erőforrás
A fenti címmel május hónapban egyetemi istentiszteleteket tartunk a PROMISSZ elnevezésű
kezdeményezéssel közösen. Az istentiszteletek rendjét itt találod.

2. Nyári programok
SDG tábor, július 814. Balatonszárszó
Közeleg a nyári tábor, hamarosan jelentkezni is lehet a honlapon. Az identitás jegyében Rúth
könyvével fogunk foglalkozni. A tábor költsége 19.000 Ft.
Csillagpont, július 2327. Mezőtúr
Az idei csillagponton is jelen lesz BeFogadó kávéházunk, ahol a refiseknek most is kedvezmény
jár. Regisztráljatok mihamarabb!
MIGeneRÁCIÓ konferencia, augusztus 811. Balatonszárszó
Megérie külföldön munkát vállalni vagy meghatározatlan időre letelepedni? Miért marad, aki
nem indul el? Mit lehet nyerni és veszíteni itthon és az otthontól távol?
Ezekre és még sok más kérdésre keressük a választ különböző tudományterületek (szociológia,
lélektan, történelem, gazdaságtan, teológia) és politikai pártok képviselőinek segítségével.
További információk itt.

3. Munkatárs
A márciusi hírlevélben gyűjtést hirdettük Kis Gyöngyi alkalmazására. Úgy látjuk, hogy előttünk álló
programok szervezésére, valamint az állandó adminisztratív és egyéb feladatok elvégzésére kevés
Viktor munkaideje és a többiek önkéntes munkája. Szükség lenne még munkatársakra.
Köszönjük az eddig érkezett adományokat. Szükség lenne még további 70.000 Ftra.
Az SDG számlaszámára (OTP 1174212820910822) várjuk a további felajánlásokat.

4. Adó 1%
Továbbra is kérünk, hogy ha van miből 1%ot felajánlanod, akkor ne feledd el, hogy
az SDG munkáját is támogathatod! Ha még nem adózol, akkor kérünk, hogy szüleidet, testvéreidet
kérd meg erre! Információt és rendelkező nyilatkozatot ezen a linken találsz.
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5. Országos Teremtésvédelmi Verseny
Az Ökogyülekezeti Program és az
Ararát Munkacsoport Országos Teremtésvédelmi
Versenythirdetett
meg, amelyre
1618
éves
fiatalokból
álló
háromtagú
csapatok
jelentkezhetnek. Fődíj egy skóciai tanulmányút, második díj egy balatoni nyaralás, ezen felül
egyéb értékes nyeremények is gazdára várnak. Jelentkezési határidő 2013. április 30. A
versenykiírás és a jelentkezési lap itttalálható.
SDG szervezők
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