
 

 

Kedves Diákok! 

A Református Szeretetszolgálat a következő feladat ellátásában kéri segítségünket. A záhonyi 

vasútállomásra egyre több olyan menekült érkezik, akikkel angolul szükséges kommunikálni. Éppen 

ezért olyan tanulók segítségét várják, akik jól beszélnek angolul, vállalnának műszakot az adott 

napokon. 

Az iskola igyekszik segíteni ebben a munkában, azonban fontos, hogy csak akkor engedélyezem 

diákok részvételét, amennyiben a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy az ő tudtával és 

engedélyével vesz részt az adott helyen gyermeke az önkéntes munkában. 

Tájékoztatásuk szerint 4 műszakra lehet jelentkezni: 

1, 8:00 – 14:00 óra 

2, 14:00 – 20:00 óra 

3, 20:00 – 02:00 óra 

4, 02:00 – 8:00 óra 

Első körben a pénteki napot (2022.03.04.) vállalnánk szervezetten, mégpedig 8:00 – 14:00 óráig. Katona 

Péter és Móré Sándor tanár urak kíséretében 7 diákot tudunk kisbusszal elvinni Záhonyba, és 

visszahozni őket Debrecenbe. 

Amennyiben szeretnétek jelentkezni (nagykorú tanulók előnyben), legkésőbb holnap 15:00 óráig 

tehetitek meg személyesen az iskola titkárságán. Engedélyt úgy kaphattok, hogy a szülők által aláírt 

Nyilatkozatot és Igazolás iránti kérelmet leadjátok, vagy a szülők emailben eljuttatják az aláírt 

dokumentumokat a refi@drkg.hu email címre. A szülői dokumentumok letölthetők az iskola 

honlapjáról a „Menekülteket segítő önkéntes szolgálat dokumentumai” cím alatt. (kiemelt hír) 

Fontos, hogy ez a lehetőség nem egyszeri alkalom! Nagy valószínűséggel a jövő héten is szükség lesz 

segítségre, ezért az iskola titkárságán jelentkezzenek azok is, akik most pénteken ugyan nem, de a 

jövő héten szívesen mennének segíteni. Számukra épp úgy szükséges a szülői hozzájárulás, mint a 

pénteken szolgálatot vállalók számára. 

Mindenkit arra kérek nagy szeretettel, hogy beszéljetek erről szüleitekkel! Ez egy lehetőség, 

semmiképpen nem kötelező! Elsősorban nagykorú diákok részvételét javaslom, de természetesen 

köszönettel vesszük a fiatalabbakét is! A feladat megterhelő lehet lelkileg és fizikálisan is, ezért 

vegyétek komolyan a döntést. Étkezést a Református Szeretetszolgálat biztosít az adott napon. 

Kelt.: Debrecen, 2022. 03. 02. 

Áldás, Békesség! 

          Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett sk. 

                  igazgató 
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