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Kedves SDG Tag, Támogató!
Kedves Olvasó!
Az SDG életében a 2016-os év egyik meghatározó pontja volt a tisztújítás a 
Tavaszi Találkozón. Az imádság közben olyan volt, mintha az idő korlátai 
valahogy megszűntek volna: jelen volt a múlt és jövő is. Isten jelenlétében 
részesei lehettünk az egyháznak, annak, hogy Isten a világ kezdetétől annak 
végig az egész emberi nemzetségből egy kiválasztott közösséget gyűjt 
egybe (Heidelbergi Káté); annak, hogy a szentek és idvezült lelkek 
társaságában lehetünk együtt Isten előtt (Kálvin bűnvalló imája). Ez a 
közösség nem csak az SDG és nem csak a mostani tagok, és még csak nem 
is a református egyház: térben és időben egy sokkal nagyobb közösségben 
vagyunk. Felemelő volt ezt megsejteni, megérezni. 

Krisztus után 2017-ben, a reformáció után 500 évvel, a 20. századi 
ébredések után egy évszázaddal a kérdés számomra az, hogy mi a mi 
közösségünk szerepe, helye itt és most, a nagy egészben, Isten 
egyházában, a kor és a társadalom kihívásaiban, a református diákság 
körében. Megtalálni és betölteni a küldetésünket. Nem többet és nem is 
kevesebbet. Mire hív minket Isten? – nem is olyan könnyű erre a kérdésre 
megtalálni a választ. Érdemes újra és újra feltenni, megvizsgálni, hogy merre 
tartunk. 
Bennem az elmúlt években az vált egyre világosabbá, hogy az SDG-sek a 
kezdetek óta az Istennel való kapcsolat, vagyis a lelki élet ápolását tartották a 
legfontosabbnak. Ebből született a mozgalom és annak minden ága. A 
reformáció félévezred fordulóján sincs más lehetőség előttünk, mint Hozzá, 
az Alfához és az Omegához visszatérni újra és újra, és várni, keresni azt, 
hogy mi születik meg bennünk a Vele való találkozásból.

Elnöki köszöntő

Katona Viktor
az SDG elnöke



Igei köszöntés

Szentek legyetek!

a szentség Istené

Az ember szentsége 
származtatott szentség, az embernek tulajdonított szentség.

szentség elérhetősége

 szentségnek van egy mindennapi, 
valósága

 
Nem túlzás ez a kérés, felszólítás az Isten részéről? Nem tudja az Isten, hogy 
ma szentnek, tanítványnak lenni több szempontból is problematikus. De mi 
is a szentség? S mi közük ehhez a tanítványoknak?
Először is . Nem azzal kezdődik a mondat, hogy legyetek 
szentek, hanem azzal, hogy „Én szent vagyok”. A szentség Isten természete, 
minősége, jelleme, lénye. A szentséget az ember nem tudja előállítani.
De ha ez így van, akkor miről beszél itt az ige? Az ige azt mondja, hogy drága 
áron váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből. Jézus vére 
által váltattatok meg a bűn uralma alatti életetekből. 

 Olyan 
szentség, ami nem belőle fakad, de mégis az övé. Az a szent, akit a 
Krisztusban való hit miatt Isten magáénak tekint, elkülönít, s szolgálatba állít, 
önmagával kapcsolatba hoz. A szentség egy szóban: odatartozás Istenhez.
A  nem vallásos rítusokban, nem szabályok 
betartásában, nem erkölcsi elvek kényszeres követésében van, hanem a 
kapcsolatban. Az a szent, aki nem magáénak látja, tudja, tapasztalja az 
életét, hanem Istennel kapcsolatban éli meg önmagát és hétköznapjait. 
Egész nap az Isten jelenlétében. Egész nap az Isten világosságában. Így 
tudni az életünket: ez a szentség, a tanítványság titka.
A érezhető, tapasztalható, megfogható 

 is. Egy kirándulás alkalmával egy gyereket elvittek egy 
katedrálisba. Ámulva nézte az üvegablakokat, s a rajtuk beáradó fényt. 

 – kérdezte.   - 
válaszoltak neki. 

 Azok a szentek, a 
tanítványok, akik engedik, hogy életükön, szavaikon, tetteiken átragyogjon a 
Krisztus. Nem tökéletesek, de mégis szentek, kiválasztottak, Isten 
gyermekei.S ez eredményessé is teszi szentségüket. Mert felfigyelhetnek 
arra mások, kívülállók, kételkedők, hitetlenek. Egyszer valaki úgy 
fogalmazott, hogy: „szentek azok, akik megkönnyítik mások számára, hogy

„Kik 
azok az emberek ott az üvegablakokon?” „Azok a szentek.”

„Aha, most már tudom kik a szentek. Olyan emberek, akik 
engedik, hogy átragyogjon rajtuk a világosság.”

Mivel Ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek 
egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: „Szentek 
legyetek, mert én szent vagyok.” (1Péter 1,15 16)–



Versenyek

A 2015/2016-os tanév során november helyett február 12–13. között 
tartottuk meg Zsoltár- és népdaléneklő versenyünket Nagykőrösön a KRE 
Tanítóképző Karán. A verseny kiírásában új elemként jelentek meg a genfi 
zsoltárokkal párba állítva 16. századi magyar zsoltárparafrázisok. A zsűri 
értékelése szerint a genfi zsoltárok és a népdalok között összekötő 
kapocsként megjelenő zsoltárparafrázisok segítették a diákokat abban, 
hogy közelebb kerüljenek a zsoltárokhoz és mélyebb átéléssel formálják 
meg az egyházi énekek előadását is. A versenyre 8 iskolából 25 diák 
érkezett.

2016. március 4–5. között rendeztük meg a Bibliavasárnaphoz kapcsolódó 
Kárpát-medencei rendezvényünket, amelynek anyaga Sámuel két könyve 
volt, és amelynek ezúttal a hevesi Eötvös József Református Oktatási 
Központ adott ott-
hont. A hagyomá-
nyossá váló kaland-
verseny rész ismét 
népszerű volt, de a 
tesztes verseny 
kihívásaira is ala-
posan felkészültek 
a diákok. A ver-
senyre 20 iskolából 
90 diák érkezett.

Zsoltár- és népdaléneklő verseny

Bibliaismereti verseny

higgyenek Istenben.” Ez a , áldása. Ha átsüt rajtunk a 
Isten szentsége, akkor az hívogatja a környezetünkben élőket arra, hogy jó 
dolog az Isten családjához tartozni. 
Szentnek, tanítványnak lenni azt jelenti: odatartozni, kapcsolatban lenni, 
világosságban állni, s azt átengedni mások felé. Erre hív bennünket az Isten! 
Engedjünk neki!

szentség eredménye

Hős Csaba
az SDG tiszteletbeli elnöke



Országos alkalmak
Istennek hála, idén is többször, több helyen találkozhattunk a ránk 
bízottakkal. Részletes beszámolók a honlapunkon találhatók, így itt csak 
röviden összefoglaljuk a történteket.

„Erősödj meg!” címmel, a balatonszárszói SDG Családi Hotel és 
Konferencia Központban tartottuk a tavaszi rendezvényünket április 15–17. 
között. Ifj. Csomós József volt a főelőadónk, akitől a kegyelemről és az 
abban való megerősödésről hallhattunk. A középiskolások 10 gimnáziumból 
érkeztek, de jelen voltak egyetemisták, fiatalabb és idősebb szeniorok is, 
összesen csaknem 90-en.

„Jelenlét” címmel rendeztük meg második alkalommal TÁJOLÓ 
zarándoklatunkat Budapest és Tata között, összekötve két református 
gimnáziumot, július 25. és augusztus 2. között. A 130 km-es, 9 napos utat 

negyvenen tettük meg, átélve 
Isten állandó jelenlétét.

„Kapcsolati tőke” címmel, idén 
a  P é c s i  R e f o r m á t u s  
Gimnáziumban töltöttük advent 
második hétvégéjét, december 
9–11. között. Nagy örömünkre 
idén ezt az elcsendesedős 
hétvégét 90-en tölthettük 
együtt, és kerestük, hogy 
hogyan tudunk Benne maradni, 
mint szőlővessző a szőlőtőn.

Tavaszi Találkozónkon új 
tagokat is avattunk. Rendes 
tagok: Filotás Bálint Máté, Győri 
János, Harmati Fruzsina Gréta 
és Semlyényi Dániel. Pártoló 
tagok: Horváth Eszter és 
Marton Réka.

 

Tavaszi Találkozó

Tájoló SDG Zarándoklat

Adventi csendeshétvége

Új tagok



Zsinati Ifjúsági Fórum

Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója

A Z s i n a t i  I f j ú s á g i  I r o d a  
meghívására az SDG-ből többen is 
résztvevőként vagy kiscsoport 
vezetőként, illetve szervezőként 
vettünk részt április 22–23. között 
megrendezett budapesti fórumon. 
Örömmel voltunk jelen, és jó volt 
megtapasztalni ,  hogy ránk, 
f iatalokra is számítanak az 
egyházban, mindazzal együtt, 

amire egyedül vagy közösségben képesek vagyunk.

Néhány éve az SDG naptára fix nyári programponttal egészült ki: a Kárpát-
medencei Református Középiskolák Találkozójával, ahol az intézményeket 
mindig két diák és két tanár képviseli. „Minden dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” (1Kor 16,14) címmel Tatán rendezték meg ezt a nagy találkozót 
július 3–6. között. Egyrészt ez egyfajta kikapcsolódás az éves hajtás után, 
másrészt szakmai fórum, a határokat átívelő református egység jegyében. 
SDG-s jelenlétünk a diákprogramok szervezéséből, minél többek 
megismeréséből, a diákság meghallgatásából és megértéséből, illetve a 
tanárokkal való kapcsolattartásból áll. A széleskörű diák- és tanárprogramok 
közül egyet emelnénk ki, amely a szakmaisághoz kötődik: a diákfórumot. 
Kiscsoportokban arról beszélgettünk a diákokkal, milyen refisnek lenni, miért 
hálásak, és miben látnak fejlődnivalót. Ezt követően a csoportok bemutatták 
társaiknak, mire jutottak. A végeredmény pedig a Diák nyilatkozat 
formájában olvasható, amely a záró istentisztelet alkalmával felolvasásra is 
került.

ÉletreValó projekt  Kovács Péter, utazótitkárunk 
beszámolója

–

Az SDG-t nem lehet kinőni. Számomra ez a legizgalmasabb 
diákmozgalmunkban. Habár nagy hangsúlyt fektetünk a középiskolákban 
folytatott szolgálatra, a történet nem ér véget az érettségivel. Sőt! Sok 
szempontból akkor kezdődik csak igazán. Ahogy arra a küldetésünkben is 
utalunk, az érett keresztyénné válás egy közös út. Minden megtapasztalt 
élmény, az összes öröm, de még a fájdalmas kudarcok is esélyt adnak arra, 
hogy amit megéltünk, azt átadjuk másoknak. Erről szól a tanítványi lét. 
Tanulunk és tanítunk.



Erre teremt lehetőséget az , amely jelenleg félévente 
kerül megrendezésre. Ide azokat a diákokat várjuk, akik már elhatározták, 
hogy követni szeretnék Jézust, és erre az útra diáktársaikat is meghívnák. Ez 
jelentheti azt, hogy szeretnének keresztyén diákkört indítani, vagy már ilyen 
csoport tagjai, vezetői. De olyanoknak is hasznos lehet egy ilyen hétvége, 
akik vágyat éreznek arra, hogy az iskolájuk lelki életében aktívan részt 
vegyenek. Ahogy arra a manapság nagyon divatos „műhely” szó utal, közös 
munkára, gondolkozásra hívjuk a fiatalokat. Az alkalmakat rendszerint az 
SDG szolgáló csapata tartja, akik nem olyan rég még szintén diákcipőben 
jártak. A szakmai témák érintésén túl (tanítványság, közösség, vezetés, 
szolgálat) fontos hangsúlyt kap a lelki feltöltődés, megerősödés és a vidám, 
kötetlen együttlét is. Erre tökéletes lehetőséget nyújt a KRE nagykőrösi 
Tanítóképző Főiskolai Karának kollégiuma, ahol nagy szeretettel fogadnak 
bennünket minden alkalommal.
R ég ó t a  é r e zz ü k  
a z o n b a n ,  h o g y  
félévente találkozni 
és így bátorítani 
egymást, nagyon 
kevés. Országos 
közösségként nehéz 
ez a „szétszakított” 
lét. Olyan jó lenne 
megélni, amit Pál ír a 
k o r i n t h u s i  
gyülekezetnek: „És 
így ha szenved az 
egyik tag, vele együtt 
szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül 
valamennyi” (1Kor 12,26). Ezért alakult a , amely egy olyan 
hálózat, amelynek tagjai személyesen ápolják a kapcsolatot egy-egy iskolai 
csoporttal, azok vezetőivel. A mentorok szeptember óta havi 
rendszerességgel találkoznak, hogy imádságban hordozzák a „rájuk 
bízottakat”.
Iskolamissziós állomásaink 2016-ban: Békés, Pécs, Kaposvár, Kisújszállás. 
Csendesnapot pedig a szlovákiai Lévai Református Líceumban és az 
esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Gimnáziumban tartottunk.
Imádkozzunk, hogy mind az ÉletreValó Műhely, mind a mentorhálózat, mind 
pedig az iskolai szolgálataink eszközök lehessenek küldetésünk 
betöltésében!

ÉletreValó Műhely

mentor csapat



Mindenkinek feltűnhet, hogy Jézus sokszor úton van. Út közben tanít, 
gyógyít. Egész élete egy vándorlás, úton lét. Fizikailag és lelkileg is. Ez a 
fizikai-lelki útonlét Jézussal formálja, alakítja a tanítványokat.
A második Tájoló zarándoklat még inkább megerősítette bennem azt, amit 
az evangéliumokban olvasok. Ha elindulok Jézussal, ha elhagyom a 
komfortzónámat és ki merek lépni a megszokott életemből, akkor 
ugyanolyan intenzitással, erővel tud engem is formálni, mint korabeli 
tanítványait.
Más útvonal, részben más zarándokok, 
más téma, más tapasztalatok. Mégis, a 
lényeg ugyanaz: Jézussal az úton. Refitől 
Refiig, Baár-Madastól Tatáig tartó út, 
amiben volt özönvízszerű esőzés, ködben 
bo t o r k á l ás ,  i zz as z t ó  na psü tés .  
Református fiatalok az ország minden 
pontjáról,  különböző kérdésekkel, 
vágyakkal, belső küzdelmekkel. Utunk 
egyes szakaszain imádságos szívvel 
tekintettük rá múltunkra, sebeinkre, 
bűneinkre, örömteli életszakaszainkra. 
Megéltük, mit jelent a jelenben jelen lenni, 
tudatosan élni az életünket, és jövőnkre 
tekintve kerestük Isten válaszát a 
kérdésre: hová vezetsz Uram? Merre tart 
az életem?
Minőségi időt töltöttünk egymással és Istennel. Mintha vele mentünk volna 
szabadságra. A táborok, csendes hetek gazdag lelki feltöltődést adnak, de a 
zarándoklat ezektől különbözik. Van valami megfoghatatlan, 
megmagyarázhatatlan hatása annak, ha ki merem magam szolgáltatni az 
útnak, annak, hogy bármi szembejöhet velem. Kiszolgáltatom magam 
Istennek, az ismeretlen út bizonytalanságának. Különös és csodálatos 
módon közelebb kerülök Istenhez és a másikhoz, aki velem zarándokol az 
úton. Mintha az emmausi úton haladnék a kenyér megtörése felé.
Fiatalok szervezték fiataloknak a Tájoló két zarándoklatát. Azt szeretnénk, 
hogy az úton a reformáció szellemében megújítsuk kapcsolatunkat Istennel 
és egymással. Útra kelünk, hogy megéljük, mindannyian Jézus tanítványai, 
követői vagyunk.

–



2016-ban, hosszú idő után végre elkészült és a bíróság által is elfogadottá 
vált a Ptk. szerint módosított egyesületi és alapítványi alapszabályunk, és 
megtörténtek a tisztújítások is. Egyesületünk – részben új – elnöksége a 
következőkben mutatkozik be.

 vagyok, lelkész, mentálhigiénés 
lelkigondozó. Feleségem Katona-Hegedüs Anna, 
akit sokan Nusi néven ismertek. 2001-ben lettem az 
SDG tagja, azon belül is a pápai alapcsoporté, 
aminek két évig vezetője is voltam. Teológusként 
programszervező titkárnak választott meg a 

közösség (2007), majd segédlelkészként utazótitkára 
lettem az SDG-nek, ekkor már, mint fizetett alkalmazott. 

2 0 1 2  óta vagyok  a szervezetünknek. A szolgálatunk 
szívének tartom a lelki élet ápolását, a Krisztusban-lét keresését, 
gyakorlását. Belőle fakad az élet. Évek óta keressük a helyünket, és azt hogy 
mi az SDG küldetése ma: Mire hív bennünket Isten? Örülök, hogy 
közösségként együtt járhatjuk ezt az utat. Mint egy zarándoklat.

 Mindhárom nagyon fontos.  
Életem eddigi legmeghatározóbb csomópontjai a 
családom szoros közössége, a hosszú éveken át 
tartó néptáncegyüttesi létforma, a gimnáziumi 
osztályközösségem a szentendrei refiben, és két 

teljesen máshogy eltöltött év angol nyelvterületen. 
Jelenleg magyar nyelvtörténetből doktorálok az 

ELTE-n. Már több mint 10 éve része az SDG részben 
vá l t ozó,  részben állandó, de mindig új utakat kereső közössége az 
életemnek. Utólag visszatekintve nagyon hálás vagyok érte, hogy a saját 
felnőtté válásunkban és az SDG szervezeti átalakulásában ezzel a kisebb 
baráti- és szolgáló közösséggel együtt „utaztunk” és alakultunk. Az elnökség 
jelenlegi működési formájában nagy lehetőségnek látom, hogy 
rendszeresen át kell gondolnunk, hogy mit, miért és hogyan csinálunk, és ez 
tudatosabb szervezéshez, munkavégzéshez vezet. Az előző évekhez 
képest új  pozícióval kapcsolatban még keresem, hogy 
milyen személyes tartalommal tudom megtölteni ezt a szerepet.

Katona Viktor

Pappné. Kocsis. Réka.

elnöke

elnökhelyettesi

Egyesület

Tisztújítás



Bogyó Zsófia

Katona-Hegedüs Anna

Kiss Diána

 vagyok. Az, akinek egy jó társaságban, 
otthonos közösségben gyakorta fülig ér a szája. Nem 
tudom nem visszatükrözni a szeretetet, amit kapok. 
Ilyen az SDG csapata. 2012 óta vagyok részese. 
E lein te  az É le t reva ló  pro jekt  kapcsán 
találkozhattatok velem itt-ott és erre-arra, az utóbbi 
években pedig a Tájoló elnevezésű zarándoklatunk 
révén. Ha esetleg velünk voltál valamelyik nyáron a 
Tájolón, akkor azon ritka SDG-sek közé tartozol, akik láttak túra-
bakancsban és sportos szerelésben, s ha netalán tán lány vagy, akár részed 
lehetett királylányos ébresztőben, vagy tisztító arcpakolásban hegyi 
levegőn. Mindig is szívügyem volt a lelkiség és női(es)ség együttes 
megélése, és ennek még hegy sem, erdő sem lehet akadálya. Szűk egy éve 
ezt a lendületet, vagy éppen ellenőrző-fékező erőt már  
tettem bele a nagy közösbe. Habár tisztségemet 2017-től nem tudom 
betölteni, mégis örülök, hogy egy éven át ilyen formában is hozzájárulhattam 
az SDG szerves életéhez.

, Nusi vagyok. Teológus, feleség, 
Református Cigány Szakkollégiumban dolgozó, SDG 

. Az SDG-ben 13 éve vagyok benne, 
amiben és azon kívül is, azt tekintem fontosnak, 
hogy a lényeget keressem. Ezért szeretnék egyre  
inkább ráhagyatkozni Istenre, és az ő vezetésére, 

legyen szó akár mindennapi, akár stratégiai 
kérdésekről, akár egy-egy alkalom lelki ívének 

megrajzolásáról. Lelki ív… talán ez a legfontosabb, hogy  
ne csak rajzoljuk, hanem járjam, járjuk. És én engedni akarom, hogy 
vezessen, formáljon engem ezen az úton. Engem és a rám bízottakat.

Néhány szó magamról:  – de persze inkább 
csak Dia: teológus; református iskola neveltje; 
Tiszakécske szülöttje. És hol van az SDG? 
Tulajdonképpen mindenhol.  itt 
szerezhettem a legtöbb tapasztalatot, élményt, itt 
találtam közösséget, ahova tartozhatok. Még 

ként mentem az első nyári táborba, és 
sként nézem azt a sok-sok diákot, akikkel 

találkozhatom.

elnökségi tagként

elnökségi tag

Teológusként

refis volt 
refi



Mire kettőt pislogtam az után, hogy először vehettem részt friss, pesti 
gólyaként az egyetemista körön, már aktív szolgáló, harmadik pislogásra 
tag, a negyedikre pedig  lettem. És valóban csak pislogok: hogy 
jutottam idáig? Úgy, hogy olyanokkal lehetek és dolgozhatom, akikkel 
ugyanazt a célt látjuk magunk előtt: Krisztus evangéliumának hirdetését. 
Ráadásul közben még jól is érezheti magát az ember.  pedig 
majd személyesen!

vagyok. Pisti. Putyu. Lelkész, 
hittanoktató. Napjaimat Budapesten, a József Attila 
lakótelepen töltöm, ahol nem titkolt szándékom, 
hogy Istennek egy új gyülekezetét segítsem életre. 
Teszem mindezt azért, mert Krisztussal egy kis 
közösségben találkoztam először úgy, hogy az életre 
szóló élmény lett. A Baár-Madasban, a Sörkertben 
(mert így hívták a diákok bibliaóráját) tanultam meg azt, 
hogy egy közösségnek milyen nagy szerepe van abban, hogy emberek 
megtérjenek. Az SDG-ben kb. 10 éve végzek kisebb-nagyobb szolgálatokat, 
jelenleg . Itt is leginkább a közösség az, ami számomra 
sokat jelent. Hiszem, hogy egy közösség képes arra, hogy egy másik 
közösséget életre hívjon, segítsen, bátorítson, intsen, hogy egyre inkább 
krisztusivá formálódjon ez a kicsit sem tökéletes, ám annál inkább 
szeretetreméltó földi egyház.

 vagyok, 20 éves, orvostanhallgató.
Szerves részem a komolytalanság, ugyanígy a 
komoly, mély, lelki dolgok megélése. Keresztény 
szülők „hátrányos helyzetű“ gyermeke vagyok: 
mind református általános iskolába, mind 
református gimnáziumba jártam. Tudom: „Nem 
azért szeretett meg, és nem azért választott ki 
benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a 
legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok vala-
mennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR” (5Móz 7,7) 
Hiszem, hogy Isten vezetett hasonlóan ide is 4 évvel ezelőtt. Nekem az SDG 
azóta is egy lelki és baráti közösség. Számomra fontos, hogy egymás terhét 
hordozva, életét számon tartva együtt formálódunk hitben. Mint legifjabb 

, igyekszem segíteni az elnökség és az SDG munkáját, amiben 
csak tudom; és nem restelkedem a jókedv megteremtésében sem! Vigyázat!
Rám számíthattok!

elnökségi tag

Tiszakécskéről

elnökségi tagként

elnökségi tag

Szabó István 

Tolnay Ráchel  

 



Köszönet a támogatásokért

Ima és önkéntesség

Adományok

Diákmozgalmunk számára, a hétköznapok és a programok sikeréhez 
elengedhetetlen fontosságú ez a két szolgálati terület: az imádság és az 
önkéntesen végzett munka. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik 
imádságban hordozzák az SDG közösség küldetését, a református diákság 
ébredését, és köszönjük az ezért végzett áldozatos munkáját mindazoknak, 
akik szabadidejüket feláldozva rengeteget tettek ezekért a célokért, és 
reméljük, hogy nagy örömet is találtak ebben. Isten gazdag áldását kérjük az 
életükre!

Idén növekedett azon magánszemélyek száma, akik rendszeres 
felajánlással támogatták egyesületünket: a havi rendszerességgel 
adományozók száma 21 főre nőtt. Ez a támogatói kör, átlagosan havi 5600,- 
Ft-tal támogatja az SDG-t, ami havi kiadásaink egyötödét fedezi. Egy év alatt 
összesen 38 fő (rendszeres vagy egyszeri) adományából, illetve a két 
találkozó perselypénzéből összesen 2.029.620,- Ft gyűlt össze. A tavalyihoz 
képest, nem sokkal, de – sajnos – a támogató magánszemélyek száma és az 
összadomány is csökkent.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik tizedüket vagy annak egy részét 
rendszeres adományként az SDG számára ajánlják fel! Hisszük, hogy Isten 
adja az anyagi forrásokat is. Várjuk és keressük, hogy milyen „forrásokat 
fakaszt”, milyen új lehetőséget nyit meg előttünk és előtted.
Köszönjük a Magyarországi Református Egyház egyházkerületeinek az idei 
támogatásukat missziói munkánk folytatásához, illetve a Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz benyújtott működési és szakmai pályázatunk is 
sikeresebbnek bizonyult az elmúlt évekhez képest.

Alapítvány
Az alapítvány házatáján is történtek változások. Horváth Erzsébet lemondott 
alapítói jogairól, így Kohán Péter, korábbi egyesületi elnökhelyettes vette át 
ezt a tisztséget.

Kuratórium elnöke: Denke József
Kuratóriumi tagok: Pintér-Fehér Eszter, Székely Gergely



Havi állandó kiadásaink több mint 500.000,- Ft-ra tehetők, amiben a három 
munkatársunk (két teljes és egy félállás) bérköltsége, béren túli juttatásai és 
az iroda bérleti díja is benne van. Hosszútávon szeretnénk jelentősebb 
mértékben építeni szolgálatunkat magánszemélyek adományaira. Úgy 
látjuk, hogy egy elkötelezett támogatói kör képezhetné biztos alapját 
szolgálatunknak. A támogatói kör bővítésének érdekében összeállítottunk 
egy rövid összefoglalót célunkról és tevékenységeinkről, és a támogatás 
lehetőségeiről. Ezt a „támogatói levelet” az üzenőhöz is csatoljuk. 

Úgy tapasztaljuk, hogy a személyes megszólításnak van a 
legnagyobb ereje. 
Köszönjük a szülők és az iskolák támogatását is, amivel gyermekeiket, 
diákjaikat segítik, hogy minél több SDG-s programon vehessenek részt. 
Illetve köszönetet mondunk a rendezvényeink megvalósításához nyújtott 
segítségért a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központnak, a KRE 
Tanítóképző Főiskolai Karának, a Pécsi Református Kollégiumnak és a 
balatonszárszói SDG Családi Hotel és Konferencia Központnak.
Támogatóink között azokat a szervezeteket, kiadókat emeljük még ki, akik a 
két versenyünkhöz saját termékeket ajánlottak fel. Ezek a Hagyományok 
Háza, Harmat Kiadó, Kálvin Kiadó, Kérügma Kiadó, Magyar Bibliatársulat, 
Misztrál együttes, Néprajzi múzeum, Parakletos Könyvesház.

Kérünk 
téged is, hogy add tovább, ezzel is segítve a támogatók körének 
bővítését! 

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

(2Thessz 3,1)
”

Egyházkerületek támogatása
DTREK 500.000,- Ft
DMREK 400.000,- Ft
TIREK 500.000,- Ft
TTREK 500.000,- Ft

NEA működési pályázat 2.600.000,- Ft
NEA szakmai pályázat 2.029.620,- Ft
Magánszemélyek adománya 2.042.805,- Ft
Az adó 1% felajánlás 146.123,- Ft

Támogatások összesítve:



Nem szervezünk külön alkalmat a reformáció 500. évfordulójára, de a 
megújulás és az Istenre figyelés lelkületével igyekszünk továbbra is 
szolgálni. Bátorítunk mindenkit múltunk jobb megismerésére és a 
megújulásra. A reformációs programok közül különösen is ajánlunk egyet: 
„Ökumenikus zarándoklat az egyházak megbékéléséért” (Ménfőcsanak – 
Pápa, július 15–21.).

– Ezzel az új programmal szeretnénk kiemelten teret adni a 
tagoknak és minden érdeklődőnek arra, hogy jobban belelásson a szervezet 
életébe, terveibe, döntéseibe. Gondolkozzunk, tervezzünk együtt. Az SDG 
mi vagyunk!  

 – Továbbra is célunk az , 
vagyis, hogy magánszemélyek adományaiból és a rendezvényeink 
bevételéből ellensúlyozni tudjuk a kiadásainkat. Jelenleg ez csak a pályázati 
forrásokkal együtt valósul meg. Ennek érdekében tovább szeretnénk 
erősíteni a és nkat, valamint 
bővíteni a i lehetőségeinket. Sürgetőnek látjuk a unk 

ét és egy  kialakítását. 

 – Már 2016-ban is volt egy csapatunk, akik az angliai Scargill 
Movement közösségében egy hetet töltöttek. 2017-ben egy újabb kis 
csapattal tervezünk látogatást tenni Scargillban, illetve Adrian és Bridget 
Plass valamint Phil és Diana Stone személyében vendégül látjuk a közösség 
tagjait a Tavaszi Találkozónkon. 

 – Az elmúlt években egyre fontosabbnak látjuk a 
 valamint az SDG-hez hasonló ifjúsági 

szervezetekkel való együttműködést, különösen is a REFISZ-szel. 2017-ben 
a -szel közösen jelenünk majd meg a Csillagpont ifjúsági találkozón. 
A Zsinati Ifjúsági Irodával pedig közösen szervezzük a Zsinati Ifjúsági 
Fórumot. Az együttműködések kiemelt teret kaphatnak a reménység szerint 
hamarosan elkészülő Horánszky utcai ifjúsági központban is. 

– Az iskolákkal való kapcsolatépítés és-ápolás egyik kiemelt 
helyszíne a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója, ahol 
2017-ben is szeretnénk jelen lenni.

SDG nap 

Takaró és nyújtózkodás anyagi stabilizáció

PR-tevékenységünket  videó kommunikáció
forrásteremtés honlap

fejlesztés adatbázis

Scargill

Egyház és szervezetek

Iskolák 

Zsinati Ifjúsági Irodával

REFISZ

Kapcsolatok és együttműködések 

Tervek 2017

„És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át 
megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak 
lesznek.“ (2Tim 2,2)



Készítették: Katona & Szabó-Kis Pappné Kocsis & 

Éves program 2017
Január 20 22. ÉletreValó műhely és vezetőképző (Nagykőrös)
Február 10 11. XXIII. Zsoltár- és népdaléneklő verseny (Nagykőrös)
Március 3 4. XXIII. Bibliaismereti verseny (Miskolc)
Március 11. SDG nap és közgyűlés (Budapest, Gyulai Pál Utcai 
Gyülekezetben)
Április 28 29. Zsinati Ifjúsági Fórum (Budapest)
Május 19 21. Tavaszi Találkozó (Balatonszárszó – SDG Családi Hotel és 
Konferenciaközpont)
Június 18. SDG évzáró (Budapest, Gyulai Pál Utcai Gyülekezetben)
Július 2 5. Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozója 
(Nagykőrös)
Július 25 . Csillagpont (Debrecen)
Szeptemberben: ÉletreValó műhely és vezetőképző (Nagykőrös)
Október 27. Kárpát-medencei Református Imaéjjel
December 1

–
–

–

–
–

–

–

–

29

3. Adventi csendeshétvége

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
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