2017 2018

ÜZENŐ

Aki pedig mindent
megtehet sokkal
bőségesebben, mint
ahogy mi kérjük vagy
gondoljuk, a bennünk
munkálkodó erő szerint:
azé a dicsőség az
egyházban Krisztus Jézus
által nemzedékről
nemzedékre, örökkönörökké.
Ámen.
(Efézus 3,20-21)

Elnöki
köszöntő

Az „együttműködés” szó
rajzolódott ki számomra
legerősebben, amikor
visszatekintettem erre a két évre.
A 2018-as év kezdeti sűrű feladatai között elmaradt az éves
beszámolónk megszerkesztése és kiküldése. Idén ezért két évről
számolunk be egy füzetben. Az együttműködésnek több szintje
volt ebben a két évben. Az első és legfontosabb, ami a
küldetésünkben is olvasható: Isten Jézusban közel jött hozzánk, és
ez arra indít bennünket, hogy „vele együtt munkálkodjunk…”.
Istennel „együttműködve” igyekszünk munkálkodni a diákok
között, az iskolánkban, találkozóinkon és minden
tevékenységünkben.
Fontos számunkra, hogy az SDG egy közösség. Szeretünk
csapatban dolgozni. Együttműködik az elnökség – régi és új
tagokkal –, a tagok, az önkéntesek csapata és az iskolai csoportok.
Együttműködési megállapodások születtek egyházkerületekkel,
együtt munkálkodtunk a Zsinati Ifjúsági Irodával, iskolákkal,
tanárokkal. Kiemelkedik ezek közül a REFISZ-szel együtt
kialakított „REkettyés” Középiskolás Pont a 2017-es Csillagponton;
a REFISZ-szel és az Ifi Channellel közösen tartott ifjúsági missziós
szeminárium a budapesti teológián; a H26 elnevezésű iroda és
közösségi tér, melyet 2018 őszén több ifjúsági szervezettel
közösen vehettünk birtokba; folyik az együttműködés a tervezett
„SDG Ház” előkészületeiben a scargilli és itthoni barátainkkal.
Az idei, 2019-es évben nem csak az elmúlt két évre tekintünk
vissza, hanem az újraindulás óta eltett 25 évre is. Hálát adunk az
1921-es elindulás és a 1994-es újraindulás mögött munkáló
személyekért, célért és lendületért. Ahogyan egy emberi életben,
úgy az SDG életében is volt már sok változás, átalakulás, krízis és
növekedés az elmúlt 25 évben. Kíváncsian várjuk, hogyan szövi
tovább Isten diákmozgalmuk történetének szálait.

Katona Viktor
SDG elnök
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Beszámoló '17
Éves összegző
A szokásos éves eseményeinken túl 2017-ben is részt vettünk a Zsinati
Ifjúsági Fórum megszervezésében (Budapesten, április 28–29.) Jelen
voltunk a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozóján
(Nagykőrösön, július 6–9.). A Református Fiatalok Szövetségével
közösen szerveztük és vezettük a Csillagponton a „REkettyés” névre
keresztelt Középiskolás Pontot (Decbrecenben, július 25–29.) Az elmúlt
2–3 évben a Zsoltár-és népdaléneklő versenyünk megszervezése egyre
nehezebb volt a jelentkezők csekély száma miatt, így a nyár folyamán
az SDG elnöksége úgy döntött, hogy a 2017/2018-as tanévben nem
rendezi meg ezt a versenyt. Továbbra is keressük azonban, hogy
diákmozgalomként mire hív minket Isten ezen a területen.

Új tagok és tisztújítás
A tagok sorában köszönthettük 2017-ben Tisza Pétert és Tok Bencét. Bogyó
Zsófia lemondott elnökségi tagságáról, helyére Semlyényi-Harmati Fruzsina
Grétát választotta a közgyűlés.
„Semlyényi-Harmati Fruzsina Gréta vagyok.
Feleség, végzős egyetemista, szakkolis, SDG-s
barát, önkéntes, elnökségi tag, nem utolsó
sorban Isten gyermeke. Több mint 4 éve, hogy
végzős gimisként részt vettem az első SDG-s
alkalmamon. Ezután hamar be is épült az
identitásomba, hogy én SDG-s vagyok.
Majdnem minden alkalmon, találkozón
részt veszek, és már szinte a legelejétől
valamilyen kis szolgálatba is bekapcsolódtam.
Itt tapasztaltam meg igazán, mit jelent Isten
felszabadító jelenléte. Öröm itt másokkal együtt
azon gondolkozni, hogy ki vagyok én és kicsoda
Isten. Meghatározóak ezek a beszélgetések, találkozások a felnőtté válásomban.
Már kezdettől fogva elvarázsol az a sok csodás ember, akivel itt találkoztam
gimisként, vagy találkozok most egyetemistaként. Azt hiszem, egy igazi
szeretetközösségként definiálnám az SGD közösségét, igazi barátokra leltem itt,
ahol öröm az Úrnak szolgálni.”

Bibliaismereti verseny
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2017. március 3–4. között rendeztük meg a XXIII. SDG Bibliaismereti
versenyünket, melyre 28 iskolából 39 (háromfős) csapat érkezett a Kárpátmedence területéről. A Bibliavasárnaphoz kapcsolódó megmérettetés anyaga
Pál apostol Korinthusbeliekhez írt két levele volt. A kétnapos rendezvénynek –
kalandverseny és tesztírás – a miskolci Lévay József Református Gimnázium és
Diákotthon adott otthont.

Tavaszi találkozó
Május 19–21. között több
mint százan gyűltünk össze
Balatonszárszón a Tavaszi
Találkozóra, melynek talán
az újraindulás óta először
külföldi előadói voltak. Az
angliai Scargill community
vezetői Phil és Diane Stone,
valamint Adrian és Bridget
Plass, a híres angol író
házaspár érkeztek közénk,
hogy a közösségről
beszéljenek. Adrian és
Bridget a következőket írták
visszatekintve: „...nagy
örömmel gondolunk vissza a
veletek töltött időre. (...)
kedves diákok, mély
benyomást tettetek ránk a
konferencián. A
kedvességetek, meg nem
alkuvó lelketek, az
őszinteségre és hitelességre
törekvésetek. (...)

Isten valami ilyesmit
gondolhat: »Drága fiatalok,
bárcsak felfedeznétek a
szívetekben a tüzet, ahogy a
két emmausi tanítvány, hogy
olyan hatással lehessetek
társaitokra és
környezetetekre, ahogy nem
is sejtitek, sem ti magatok,
sem mások«.”

Országos
alkalmak

Adventi csendeshétvége
A befogadás témája körül
gyűltünk össze mintegy
negyvenen a kisújszállási
gimnáziumban december 1–
3. között. A családias
légkörben a téma és a
csoportos beszélgetések
mellett izgalmas műhelyek
segítették az elgondolkodást,
az imaséta az elcsendesedést,
míg a BeFogadó kávéház a
kötetlen találkozásoknak és
beszélgetésnek adott teret.
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Beszámoló '18
Éves összegző
A 2018-as évben is társszervezői voltunk a Zsinati Ifjúsági Fórumnak. A
REFISZ-szel közösen a KRE Hittudományi Karán szerveztünk ifjúsági
missziós szemináriumot Dr. Literáty Zoltán adjunktus támogatásával.
Elindult az SDG instagram oldala „sdg_mozgoldo” néven. A
Dunamelléki Református Egyházkerület támogatásával az SDG Iroda
szeptembertől beköltözött a Horánszky utca 26. száma alá, ahol
közösön munkálkodunk az 1RE - Budapesti Egyetemi Misszióval, a
REFISZ-szel és a KIE-vel, a H26 – Protestáns Ifjúsági Közösségi Tér
kialakításán. A költségvetési hiányunk betöltésére új adománygyűjtési
formát keresve, bekapcsolódunk az „Új nap – új remények”
programjába, melynek keretében 6 követünk szép eredménnyel járt.
Szeptembertől –sajnos – az utazótitkári állást átmenetileg
felfüggesztettük, jelenleg Kiss Diána önkéntes munkatársként vezeti az
ÉletreValó projektet.

Új tagok és tisztújítás
Három új tagot fogadtunk a közösségbe: Nagy Bettina Tündét, Papp Zorkát és
Székely Gergelyt.
Külföldi távolléte miatt Pappné Kocsis Réka Szabó Istvánnak adta át
elnökhelyettesi tisztségét.
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Bibliaismereti verseny
2018. március 2–3. között rendeztük meg a XXIV. SDG Bibliaismereti
versenyünket, melynek ezúttal a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és
Művészeti Szakgimnáziuma adott otthont. A Kárpát-medencei rendezvényre
21 iskolából 31 (háromfős) csapat érkezett, hogy az Eszter és Ruth könyve
alapján összeállított kalandversenyen és százkérdéses teszten megmérettessék
tudásukat.

Tavaszi találkozó
Április 13–15. közötti
hétvégén 42-en lehettünk
együtt, kicsik és nagyok a
nyárlőrinci Emmaus Házban,
amely az „Hősök” címet
kapta. A hétvége során a
szuperhősöktől indulva, saját
kudarcainkon,
csalódásainkon át
eljutottunk Krisztus értünk
tett szabadításáig: aki
megszabadított bennünket
nemcsak a bűn, hanem a
külső elvárások rabságából
is, ezzel együtt új célt,
szolgálatot bízva ránk!
Mindez az üzenet interaktív,
dinamikus előadások
segítségével jutott el
hozzánk.

örömünkre ebben a
közösségben velünk volt
Adrian Plass és felesége,
Bridget, jelenlétükkel és saját
történeteikkel színezve a
napok témáit.

Nyári tábor
2018 júliusában
felelevenítettünk egy régebbi
hagyományt, és újra
szerveztünk SDG tábort (is).
Debrecenben 21-en
töltöttünk együtt egy hetet és
mélyre ástunk Istennel,
felebarátainkkal és
önmagunkkal való
kapcsolatainkban. Nagy

Adventi csendeshétvége
„Bátran veled járni”.
Nemcsak 2018. december 14–
16. között Nagykőrösön.
Több, mint 65 fiatallal. Több,
mint 20 önkéntessel.
Hangolódva az adventben:
csendben, láthatatlan
színházban, chill-sarokban,
BeFogadóban, közösségben.
Hanem az úton is.

Országos
alkalmak

Tájoló zarándoklat
Immár harmadik alkalommal
indultunk zarándoklatra az
SDG-sekkel, most 21-en és
ezúttal a Börzsönyben. A
zarándoklat alatt az emmausi
tanítványok történetét
járhattuk végig, majd 5 nap és
120 km után mi is
visszatértünk oda, ahonnan
elindultunk, de valahogy
másképp. Mintha közben
Jézus is mellénk szegődött
volna az úton.

Mert Jézus (el)hív, vezet a
vízen át is, mint Pétert. A
mélységeink felett. A
hócsatán át. Az otthon
melegébe. Ahol színrőlszínre látom: valóban Isten
Fia vagy!
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ÉletreValó projekt
Mindannyian, akik az ÉletreValó projektben részt veszünk, újra és újra rácsodálkozhatunk, hogy
milyen sokszínű és változatos a misszió, amire Isten diákmozgalmunkat hívja. Makó, Gödöllő,
Hódmezővásárhely, Kecskemét, Szentendre, Kisújszállás, Tata, Miskolc, Békés, Pápa. Ezekben a
városokban jártunk iskolamissziós napokon, csendesnapon, vagy személyes csoportlátogatás
alkalmával az elmúlt két évben. Mindegyik gimnáziumnak más a karaktere. A Krisztust követő
helyi tanárok és diákok habár a találkozóinkon sokszor érezhetik, hogy egy hajóban eveznek,
ugyanakkor mégis különböző örömökkel és kihívásokkal néznek szembe a hétköznapokban.
Amikor ebbe a szolgálatba partnerként és barátként igyekszünk bekapcsolódni, újra és újra
rádöbbenünk, hogy ehhez az óriási aratni valóhoz rengeteg munkásra is szükség van. Ide
kapcsolódik a két izgalmas újdonság, ami az ÉletreValó projekt elmúlt két évéből leginkább
kidomborodik. 2017. őszén a vezetőképző után az ÉletreValó Műhely résztvevőit hívtuk meg az
iskolamisszió kalandjaira. A pécsi diákok Szentendrén, míg a pápaiak Kisújszálláson csatlakoztak
önkéntes csapatunkhoz, ahol az otthoni hétköznapokból rövid időre kiszakadva ismerkedhettek
kortársaikkal az ország más-más pontján.
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Amellett, hogy a folyosón a szörp szürcsölése és répa ropogtatása közben beszélgettek a helyi
fiatalokkal, hittanórákon kiscsoport vezetésre is szívesen vállalkoztak. Habár önkéntesként mindig
elmondjuk, hogy ex-gimisként mi is jártunk a diákok cipőjében, a velük egykorú SDG-sek, ha lehet,
még hitelesebben tehettek bizonyságot hitükről. 2018. tavaszán pedig a teológián tartott
ifiszeminárium keretein belül beszélhettünk az iskolamisszió fontosságáról, lehetőségeiről és
különlegességéről. Azonban erről csupán beszélni nem lett volna elég, ezért az egyetemistáknak is
lehetősége nyílt magukat ezen a területen is kipróbálni. Ők Tatán és Miskolcon tartottak velünk.
Mindkét helyen a korábbi évekhez hasonló szeretettel fogadtak bennünket. Sok egyéb mellett az
előre tervezés és a spontaneitás egyensúlyáról is ÉletreValó tapasztalatokat szerezhettek teológus
barátaink, köztük két erdélyi cserediák lány, akik már a szemináriumot megelőzően is
kamatoztatták kreativitásukat és lelkesedésüket sok időt áldozva szabadidejükből. Az utolsó elmúlt
félévben, akárcsak ebben a beszámolóban a visszatekintésé volt a főszerep. És a sok újragondolás és
stratégiai eszmefuttatás mellett jó volt hálát adni mindenkiért, aki az idejéből odaszánt egy órát, pár
napot, vagy akár több hetet is. Ez a jövőre nézve is biztos: Rájuk, RÁTOK mindig szükség van!
Gyertek aratni!

SDG Napok
Az éves összefoglalókban nem említettük, mert szerettük volna jobban kiemelni, hogy az elmúlt
két évben egy új alkalom született „SDG nap” címen. Két célja van az SDG napnak: egyrészt
szeretnénk egy külön alkalmat teremteni az SDG közgyűlésének, ahol nem csak formálisan
döntünk a szükséges ügyekben, hanem van idő mélyebben együtt gondolkodni az SDG aktuális
ügyeiről, kihívásairól és jövőjéről. Ez nem csak a tagok, de minden érdeklődő előtt nyitott. Másrészt
a nap második felének célja egy kötetlen együttlét az önkéntesekkel, munkatársakkal, ahol nem
mások felé szolgálunk, hanem csak úgy együtt töltünk néhány órát. Ezzel szeretnénk kifejezni
hálánkat is mindazok felé, akik részt vesznek az SDG életében, szolgálatában.

Nusi és Viktor Scargillban
„Hálásak vagyunk, hogy 2018. januárjában elutazhattunk az angliai Scargillba szombat félévre.
Köszönjük, hogy az elnökség tagjai, illetve munkatársak és önkéntesek átvették feladatainkat erre
az időszakra. Kint létünknek célja volt a kikapcsolódás, feltöltődés valami másban, mint amit
egyébként a mindennapjainkban csinálunk. Másrészt célunk volt az is, hogy tapasztalatot
szerezzünk és megismerjünk mélyebben egy olyan közösséget és helyszínt, amilyenről sokszor
gondolkodunk és beszélünk az „SDG Ház" kapcsán. Scargillban a természet közelsége, a napi
imaritmus, a konyhai és házkörüli munka, az ismeretség mindenféle emberekkel a világ számunkra
ismert és ismeretlen pontjairól együttesen sokat formáltak rajtunk. Már a Scargillba érkezésünk
után nem sokkal elkezdtünk gondolkodni azon, hogy nem tudnánk-e tovább maradni, mert
éreztük, hogy személyesen és szakmai szempontból is érdemes és jó hosszabb időt tölteni ezen a
helyen. Egy hónap nyári otthonlét és szolgálat után szeptembertől ismét Scargillban talált minket a
ködös, esős angol időjárás, mint scargilli közösségi tagokat. Nusi továbbra is teljes időben a konyhán
folytatta munkáját, én pedig félállásban visszakapcsolódtam az SDG-s munkába Scargillból,
időnként személyes jelenléttel Magyarországon. Az első félév után írtunk erről a helyről és
közösségről, ami megtalálható az SDG honlapján.”
Nusi és Viktor

„Ház munkacsoport” beszámolója
A 2017-es Tavaszi Találkozó közgyűlése döntött arról, hogy hozzunk létre egy munkacsoportot az
„SDG Ház” látásának kidolgozására. Scargilli barátainkat kértük meg akkor, hogy imádkozzanak
elhatározásunkért. Adrian Plass erre az alkalomra egy verset is írt, mely alább olvasható. A Ház
munkacsoport találkozóinak eredményeként a következő vízió született meg. Az „SDG Ház projekt”
célja, hogy az SDG küldetését egy olyan céltudatos közösségben élje meg, amelynek tagjai egy adott
időre, együtt élve kötelezik el magukat a közös imaéletre, munkára és szolgálatra, ezekben is
remélve a formálódást Isten lelke által. Vágyunk, hogy a közösségben eltöltött idő megerősítse a
tagokat krisztusi identitásukban és felvértezze őket a tanítványi útra és Isten országának építésére.
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Fontos, hogy a ház közössége ne szigetelődjön el a külvilágtól, hanem élő kapcsolatot ápoljon a
környező társadalmi közösséggel és befogadó vendégszeretetet tanúsítson a házba érkező vendégek
felé. Isten hívását érezzük ennek a háznak a megvalósításban és szeretnénk, hogy ez a „ház” Isten
dicsőségét szolgálja, valamint
· Istennel és egymással való közösség helye legyen
· Az imádság és elcsendesedés helye legyen
· A munka és a szolgálat helye legyen
· A teremtett világgal való szeretet teljes együttélés helye legyen
· A testi-lelki gyógyulás helye legyen
· Reményt és küldetést adjon a közösség tagjainak
· Építse református egyházunkat, magyar népünket és kultúránkat
· Munkálja az ökumenikus párbeszédet, a felekezetek és népek közötti megbékélést

Adrian Plass verse
Magyarország, jöjj haza!
Magyarország, jöjj haza!
Már tiszta minden szoba,
Az ágyakat is megvetetettem,
S az asztalnál van még bőven
Megterített hely mellettem.
Magyarország, jöjj haza!
Hozd barátod, hozd családod,
Hozd az egész díszes társaságot!
Bárcsak mind veled tartana!

Magyarország, jöjj haza!
A bejáratnál ég a lámpa még
S habár átzokogtam sok-sok
éjszakát,
Minden könnyem felszáradna,
Ha az úton együtt mehetnénk.

Magyarország, jöjj haza!
A hegyeken túl, bent a házban
Angyalkórus zeng vidáman.
Hallgasd, bizony, téged várnak!
Jöjj haza, Magyarország!
Szeretett fiak és leányok,
Kérlek, jöjjetek haza!
(Kovács Péter fordítása)

Köszönet a
támogatásokért
Ima és önkéntesség

Az SDG
közösségét
Isten szeretete
arra hívta el,
hogy vele
együtt
munkálkodjunk
a ránk bízottak
között.
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A közös munkálkodásnak az egyik
alapja, hogy folyamatosan
keressük Isten akaratát
közösségileg is. Kérünk téged is,
hogy hordozd imáidban, emeld
Isten elé az SDG-t is, hogy
továbbra is az Ő terve
valósulhasson meg, hogy
megélhessük, „Isten országa
elközelített”. Az imádságon kívül
van még egy nagy erőssége
közösségünknek, ez pedig az
örömmel végzett önkéntes
munka. Sokan idejüket, erejüket
és sok egyéb erőforrásukat nem
sajnálva veszik ki a részüket a
munkából is, legyen szó több
hónapos versenyszervezői,
találkozó előkészítői munkáról,
több napos iskolamisszióról,
csendesnapokról, helytállásról a
kiscsoport vezetésben,
lelkigondozói szolgálatban, nem
beszélve az állandó
kommunikációs feladatokról a
facebookon és instagramon, és
sorolhatnánk még a kisebbnagyobb, látható és láthatatlan
feladatokat. Hálásak vagyunk
önkénteseinkért, Isten áldja meg
őket!

Támogatások,
adományok és
költségvetési hiányok
Hálásan köszönjük azoknak a
magánszemélyeknek és tagoknak
az egyszeri vagy rendszeres
adományát, akik az elmúlt két
évben segítették az SDG anyagi
működését is. Sajnos rendszeres
támogatóink száma csökkent az
elmúlt két évben, de az egyszeri
támogatások összege növekedett
2018-ban, elsősorban az őszi „Új
nap – új remények”, követes
adománygyűjtő kampányunknak
köszönhetően.

Katona Viktor, Papp
Zorka, SemlyényiHarmati Fruzsina Gréta,
Serra Krisztina, Szabó
István és Tolnay Ráchel
egy hónap alatt közel egy
millió forintot gyűjtöttek
össze. Köszönjük nekik és
mindenkinek, aki rajtuk
keresztül támogatták az
SDG-t.

Hisszük, hogy Isten adja az
anyagi forrásokat is. 2018-ban
az elnökség nehéz döntést
hozott meg, amikor a félállású
utazótitkári munkakört
felfüggesztettük. Többször
megtapasztaltuk, hogy
hónapról-hónapra éltünk, a
pályázatok pozitív elbírálására
várva. Várjuk és keressük, hogy
milyen „forrásokat fakaszt”,
milyen új lehetőséget nyit meg
előttünk.

Egyik út, amit látunk és
hosszútávon
megteremheti
szolgálatunk stabil
hátterét: egy elkötelezett
támogatói kör.
Köszönjük a Magyarországi
Református Egyház
egyházkerületeinek és a Zsinati
Ifjúsági Irodának a
támogatásukat missziói
munkánk folytatásához. A
Nemzeti Együttműködési
Alaphoz benyújtott működési
és szakmai pályázataink
tekintetében mindkét évben
körülbelül 2,5 millió forintot
sikerült megnyernünk, 2018ban az SDG Alapítvány
pályázata volt sikeresebb. A
Református Pedagógiai Intézet a
2017-es Bibliaismereti
versenyünket támogatta.

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 miskolci Lévay
József Református
Gimnáziumnak és a Pápai
Református Kollégium
Gimnáziumának, ahol a
Bibliaismereti versenyeket
szerveztük, a kisújszállási
Móricz Zsigmond Református
Gimnáziumnak és KRE
nagykőrösi Tanítóképző
Főiskolai Karának, ahol az
Adventi csendeshétvégéinket
szerveztük, a kecskeméti
Emmaus Háznak és a
balatonszárszói SDG Családi
Hotel és Konferencia
Központnak, ahol a Tavaszi
Találkozóink találtak otthonra.
Támogatóink között azokat a
szervezeteket, kiadókat emeljük
még ki, akik a versenyünkhöz
saját termékeket ajánlottak fel.
Ezek a Harmat Kiadó, Kálvin
Kiadó, Kérügma Kiadó, Magyar
Bibliatársulat, Parakletos
Könyvesház és Szolnoki Zoltán
fafaragó művész.
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2019. évi terveink
25 éve…
A 2019-es év nagy jelentőséggel bír az újraindult SDG életében, hiszen 25
évesek vagyunk. Az ünnep része a visszatekintés és hálaadás, de az
előretekintés is meghatározó. Szeretnénk erősíteni a kommunikációnkat, hogy
még hitelesebben és eredményesebben tudjuk bemutatni mindazt, akik és
amik vagyunk. Idén lejár az elnökség három éves megbízatása: a Tavaszi
Találkozón lesz a tisztújítás. Előbb az elnökségben, majd a közgyűlésen is
szeretnénk letisztázni az SDG jövőképét, ami felé haladni szeretnénk. Ennek
érdekében februárra tervezünk egy hétvégi alkalmat, ahol a Barnabás csoport
munkatársainak segítségével dolgozunk ezen a jövőképen. Öt éve volt hasonló
alkalmunk, reméljük ez is olyan meghatározó lesz. Értékeink mentén
tervezzük újrafogalmazni a tagsághoz szükséges belépési nyilatkozat szövegét.
ÉletreValó projekt újragondolása
Az SDG iskolamissziós tevékenységét is igyekszünk minél átgondoltabban,
hatékonyabban végezni. Ennek érdekében 2018. őszén kicsit megálltunk a
jövés-menésben, leültünk és átbeszéltük az iskolamissziónk múltját, jelenét és
jövőjét, hogy újult erővel, hitelesen tudjunk ezután is jelen lenni a fiatalok
között.
Szabadulóládák és -szoba
Pécsett a katolikus Hittudományi főiskola megbízásából készítettünk egy
szabadulószobát, mely 2019-ben nyitja meg kapuit. Folyamatban van egy saját
mobil szabadulós játék elkészítése, melyet iskolai kiszállások alkalmával
használnánk a fiatalok között. Szeretnénk, ha ez a projektünk önfenntartóan
működne.
„SDG Ház”
SDG Ház ügyben továbbra is folynak az előkészületek. 2019 őszére a Zánoah
egyesülettel partnerségben tervezünk egy mini konferenciát ÉletKözösségben
címmel, a „céltudatos, együtt élő közösségek” témakörében. Tervezzük további
tanulmányutak szervezését, hogy minél többen és minél többféle tapasztalattal
folytassuk ezt az útkeresést. Vágyunk, hogy még az idén megtaláljuk azt a
helyet, ahol elindulhatna ez a közösségi élet.
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Tervezett éves program 2019.
Január 25–27. ÉletreValó Műhely (Nagykőrös)
Február 8–10. SDG stratégiaépítő hétvége (Nagykőrös)
Március 1–2.
XXV. Bibliaismereti verseny (Mezőtúr)
Április 12–14. Tavaszi Találkozó - SDG 25 éves évforduló (Balatonszárszó)
Május 25.
SDG Nap (Budapest)
Július 7–14.
Tájoló Zarándoklat (Kaposvár–Pécs)
Július 23–27.
Csillagpont (Debrecen)
Szeptember 27–29. ÉletreValó Műhely
Október 19.
ÉletKözösségben Konferencia (Budapest)
November 29. – december 1. Adventi csendeshétvége
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