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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Bevezetésül néhány gondolat:
"Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan
ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra
mondani, de nem ez tesz igazzá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik." 1 Korinthus 4,3–4.
"Véleményem szerint az apostol képletesen fogalmaz. Azt mondja, hogy az önértékeléssel  legyen az
akár magas, akár alacsony  az a baj, hogy minden egyes napon bíróság elé kényszerül az ember, ahol
azután ítéletet mondanak fölötte. Mindannyiunknak így működik a személyisége. A tárgyalóteremben a
vád és a védelem képviselője vár bennünket, és minden egyes cselekedetünk az egyikük, vagy a
másikuk számára szolgál bizonyítékul. Vannak napok, amikor úgy érezzük, hogy nyert ügyünk van,
máskor viszont határozottan vesztésre állunk. Pál azonban azt állítja, hogy rájött a titok nyitjára. Neki
ezentúl nem kell bíróság elé állnia. Ő soha többé nem teszi be a lábát a tárgyalóterembe, mert felette
már kimondták a végérvényes ítéletet.(...) Ha hitre jutunk Krisztusban, Isten abban a pillanatban
kihirdeti rólunk: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm."
Timothy Keller: Az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága (44–46.)

Hírek
SDG Tanévzáró a Gyulaiban – június 19. 10:30
Sok szeretettel hívunk minden SDGs tagot, pártfogót, szeniort, önkéntest és támogatót, hogy közösen vegyünk
részt a június 19ére tervezett SDG Tanévzárón a Gyulai Pál utcai Református Gyülekezetben. Igét hirdet
Katona Viktor, az SDG elnöke, az istentisztelet után pedig egy kis szeretetvendégségre hívjuk – az SDG Irodának
is otthont adó – gyülekezet tagjait, sőt közös játékra, találkozásra és beszélgetésre is sor kerül majd. Ezek után
egy közös ebédre is hívunk benneteket, ahol szeretnénk megköszönni mindenkinek a tanévben nyújtott
szolgálatát. Gyertek el minél többen! Legyünk együtt, örüljünk együtt!
Ha jössz, nyomj egy „ott leszek”et a Facebookon!

Tájoló zarándoklat
2016. július 25–augusztus 1.
Budapest–Tata
Most rajtad a sor! Fogjatok össze és csökkentsétek a
zarándoklat részvételi díját!
Keresd a facebook oldalunkon azt a bizonyos bejegyzést,
ahol a lájkokat gyűjtjük és máris hozzájárultál Te is a közös
célhoz. Ha a bejegyzésre legalább 200 lájk érkezik, akkor
minden jelentkezőnek 2000, Fttal kevesebbet kell fizetnie.
Ha viszont a 400 lájkot is eléri, akkor összesen 3000, Fttal
csökken a részvételi díj. Határidő: 2016. június 12. éjfél!
Vidd hírét, lájkolj!
Jelentkezési határidő: június 15ig!
Előleg befizetés: június 30ig!
Jelentkezés és további info, ide kattintva!

A lebonyolításhoz keresünk még segítőket:
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=216&_mbox=Sent&_safe=1
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 nagynagy szükségünk lenne egy SOFŐRRE, kisbuszunk már van (éljen, köszönjük!), de kellene egy
tapasztalt sofőr, aki a zarándoklat alatt végig velünk lenne és kísérne minket.
 illetve EGÉSZSÉGÜGYIS kísérőt is keresünk, aki nem ijed meg a vízhólyagoktól, horzsolásoktól, kisebb
ficamoktól, kullancskiszedéstől, gyógyszerek és gyógymódok helyes kiválasztásától és egyéb finomságoktól.
Egészségügyis végzettség előnyt jelent, de a nagy tapasztalat is elegendőnek bizonyulhat! Aki tudja magáról,
hogy rendelkezik ezekkel a képességekkel és szívesen eljönne velünk zarándokolni, azt szeretettel várjuk!
Ha a segítők közt szeretnél részt venni a zarándoklaton, írj egy emailt az info@sdg.org.hu címre, vagy keresd
SzabóKis Gyöngyit és felvesszük veled a kapcsolatot!

Beszámoló
Nyertes pályázatok
Hála Istennek, idén két kategóriában (működési támogatás és szakmai program támogatás) is nyertünk a
Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázatokon. Összesen 4.629.620, Ftot ítéltek meg nekünk. Ennek
nagy része az SDGs munkatársak bérköltségéhez járul hozzá, illetve versenyeink, országos találkozóink
megvalósításához. Továbbá szeretnénk néhány önkéntes munkatársunk szakmai fejlődéséhez is hozzájárulni,
azáltal, hogy részt vehetnek majd élménypedagógiai vagy egyéb szakmai képzésen. A működési költségeknek
(könyvelői díj, ügyvédi díj, honlap és adatbázis fejlesztés, postaköltség, PR, marketing kiadványok, irodai
eszközök, szervezetfejlesztés) nagy részét is ezekből a pályázatokból álljuk.
Azonban továbbra is szükségünk van a támogatásotokra, mert bár soknak tűnik ez az összeg, de korántsem
fedezi az idei költségvetésünket. Csak akkor tudunk jól működni, ha Te is támogatod szolgálatunkat!

Ajánló
Nyári menetrend az SDGben
Nyáron mi sosem unatkozunk, és ha az SDGvel tartasz, TE sem fogsz!
Szenior Konferencia – Balatonszárszó, SDG Hotel, június 9–12.
Június 11én szombaton kedves szenior testvéreink szívesen látnak látogatókat konferenciájukon fiatalokat
és idősebbeket egyaránt. Katona Viktornál jelezd csütörtökig (június 9ig), ha szívesen csatlakoznál
szombaton (06harminc6472289)
SDG Tanávzáró a Gyulaiban – Budapest, Gyulai Pál u. 9., június 19. 10:0015:00ig „ott leszek”
Kárpátmedencei Református Középiskolák Találkozója – Tata, július 3–6.
Idén a Tatai Református Gimnázium kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy házigazdája lehet a
rendezvénynek. A rendezvény célja, hogy ez a néhány nap valóban igazi találkozás legyen –egymással,
önmagunkkal és Teremtőnkkel is. Központi gondolatnak a Tatai iskola egyik jelmondatát választották:
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”
Az SDG csapata idén is kiveszi részét a programokból, így már mi is nagyon várjuk a találkozást.
Szent Márton Zarándoklat, Pannonhalma – Szombathely, július 16–24.
Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe ezt a zarándokaltot, melynek ökumenikus napján (Mihályháza,
július 20.) velünk is találkozhattok. Részletek >>
TÁJOLÓ Zarándoklat – Budapest – Tata, július 25–augusztus 1. részletek fentebb vagy a honlapon >>
Konfi+ konferencia – Debrecen, augusztus 14–17. „Konfirmáció. Gyülekezet. Iskola”
Szeretettel ajánljuk a Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Irodájának szervezésében
megvalósuló Konfi+ konferenciáját, melynek idei témája a
gyülekezeti és iskolai ifjúsági munka
erősítésének lehetőségei a konfirmandus korosztályra fókuszálva.
Lelkészeket, ifjúsági vezetőket, vallástanárokat, hittanoktatókat várnak, illetve mindazokat, akik
célirányosan foglalkoznak a konfirmandus korosztállyal gyülekezetben és/vagy iskolában, illetve
szembesülnek e korcsoport katechézisének kérdéseivel. Jelentkezni 2016. július 10. (24:00 óráig) van
lehetőség az alábbi linken >>
Lesz egy „SDG szeminárium” is a konferencián, ahol a fiatalok között végzett szolgálatunkat mutatjuk be
és tapasztalatainkat osztjuk meg az érdeklődőkkel.
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Nyerj jegyet a premier előtti történelmi előadásra!
Az ESZTRÁD SZINHÁZ és a MAGYAR SAKKOZÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 5000 darab színházi
történelem jegy elnyerésére az egyedülálló látványvilágú,
múltidéző történelmi képeskönyv az „Itt élned, halnod
kell” történelmi rockmusical a honfoglalástól napjainkig
című előadás ingyenes megtekintésére a Hősök terén
2016.06.16án, 20:30as kezdéssel.
És mi a teendőd? Gyere és add le 2 perc alatt
pályázatodat a http://memento1956.hu/oldalon!
Reméljük, hamarosan találkozunk! Kérdéseiteket,
észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu email címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Az SDG csapata nevében:
Gyöngyi és Viktor
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