Munkatársakat keresünk
Kiváló önkéntes csapattal dolgozunk régóta, de tevékenységünk
bővülése önkéntes hálózatunk bővítését teszi szükségessé.
Olyan önkéntesek csatlakozhatnak csapatunkhoz, akik
célkitűzéseinkkel szívből azonosulnak
akár kevés, akár sok időt tudnak odaszánni
folyamatos tevékenység esetén legalább
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Keresünk
Egy házaspárt vagy családot…
…akik készek ide költözni és a missziós munkába
aktívan bekapcsolódni gyakorlati fizikai,
adminisztratív és szellemi szolgálatban is.
Jelentkezés: önéletrajzzal és motivációs levéllel.
A feltételek személyes egyeztetés tárgyát képezik,
szolgálati lakrészt biztosítunk.
Projektfelelősöket egy-egy tevékenységi részfeladathoz
Informatikában és honlapkezelésben jártas munkatársakat
Tolmácsokat és szövegfordítókat
Kiadványszerkesztőket és -tördelőket
Kiadványterjesztőket
Illusztrátorokat, grafikusokat
Nyelvi lektorokat
Karitatív segítségnyújtásban munkatársakat
Szociális segítőket
Lelkigondozókat
Anyagi támogatókat (egyszeri vagy rendszeres módon)
JELENTKEZÉS: bemutatkozással és motivációs levéllel (max. 1
oldal):

iroda@oromhiralapitvany.hu

Megnyílt a Mária Otthon 2019.
január
2018 végén berendeztük a frissen megüresedett lakásunkat, és
előkészítettük bajba jutott anyák és gyermekeik fogadására.
Kizárólagos használatú szobával és közös használatú egyéb
terekkel (konyha, fürdőszoba, stb.) várjuk az érkezőket.
Érdeklődni és jelentkezni az iroda@oromhiralapitvany.hu címen
lehet, illetve Vandlikné Renáta vezető koordinátornál a
06-20-886-1991-es telefonon.
Néhány fotó az előkészített terekről:

2019. január 5-én megérkezett az első anyuka, Erzsike, 5
hónapos kisfiával. Hirtelen magára maradt és már hetek
óta hányódott lakásról-lakásra, amikor egyik patrónusa
hallott a Mária Otthonról, és így került hozzánk. Úgy
tűnik, hogy a havi bevételük még az étkezésre is alig
lesz elég, nemhogy gyógyszerre vagy rezsi hozzájárulás
fizetésére… Köszöntjük őket, és melléjük állunk a nehéz
élethelyzetben.

Karácsonyi örömszerzés 2018.
december
Idén újra megtörténik a karácsonyi csoda: 6000 cipősdoboz
ajándékot juttathatunk el országszerte gyermekek és felnőttek
kezébe. Ez nem segélycsomag. SZERETETCSOMAG! Egyszerűen annak
kifejezése, hogy eszünkbe jutottál, gondolunk rád, örömet
akarunk szerezni. Mert Jézusnak is eszébe jutottál, és eljött
ÉRTED erre a világra, hogy Idén újra megtörténik a karácsonyi
csoda: 6000 cipősdoboz ajándékot juttathatunk el országszerte
gyermekek és felnőttek kezébe. Ez nem segélycsomag.
SZERETETCSOMAG! Egyszerűen annak kifejezése, hogy eszünkbe
jutottál, gondolunk rád, örömet akarunk szerezni. Mert
Jézusnak is eszébe jutottál, és eljött ÉRTED erre a világra,
hogy megkeressen és megmentsen.

Külön öröm számunkra, hogy saját településünkön, Orgoványon is
újra oszthattunk karácsonyi ajándékokat. A Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, az Idősek Napközi Otthona és az Idősek Klubja
tagjain kívül megajándékozhattuk a Baba-Mama klub tagjait, a
pedagógusokat, a közfoglalkoztatottakat, és az Önkormányzat
további dolgozóit is.
Rengeteg ember keze munkája van emögött az ajándékok
összeállítóitól, a szállítókon, osztályozókon át egészen
azokig, akik kézbe adják a csomagokat. Ezúton köszönjük minden
munkatársunknak a kemény munkát, és kívánunk Boldog Karácsonyt
minden olvasónknak!

Kibontakozó projektjeink
Isten indítására, többnyire a működő tevékenységeink
megtartása mellett, új szolgálati területek útkészítésén
dolgozunk. A szükség óriási, és a magyar társadalom nyitott. A
jövő generációja a tét.
Bajba jutott anyák és gyermekük átmeneti segítése testilelki-szellemi komplexitásban (Mária Otthon)
Nemrégiben kiürült ingatlanrészünk bevonásával,
kis fejlesztéssel
3 anyával, gyermekekkel összesen max. 8 fővel
Kétkezi segítségnyújtás elesett emberek számára
házkörüli munkákban
Induló tervünk évente kb. 3-5 háznál, összesen kb.
5-10 napi munka
Creation Magazin magyar nyelvű kiadása és terjesztése
Egy jól ismert, tekintélyes, Istenre mutató,
teremtéstudományi magazin, egyelőre csak angol,
kínai és finn nyelven, ill. részben németül és

spanyolul elérhető.
Megállapodtunk az ausztrál kiadóval egy magyar
nyelvű projektről és 2019. első felében tervezzük
a munkacsoport felállítását, keressük az anyagi
hátteret
További, gyermekeknek szóló, megragadó kiadványok
kiadása, amelyek az őket körülvevő világi életszemlélet
helyett a Teremtő Isten ismeretét csepegtetik a szívükbe
Kedvező áron megvásárolt szolgálati lakás és raktár
utolsó részletének kifizetése és a szükséges minimális
felújítás (melléképület tetőjavítás, fürdőszoba
felújítás, szobai csőtörés kár utáni helyreállítás, és
az elmaradt általános karbantartások). Ezek teljesülése
után a szolgálati lakás bevonásával egy család bevonása
a naponkénti aktív tevékenységbe.
2018. december

–
hogy
feltámadjon
életkedved!

az

Csodálatos dolog, amikor feltámad valakiben az életkedv, de
gyakran ez nem könnyen történik meg. Központi üzenetünk, az
örömhír J, hogy Jézus Krisztus szeret Téged, és teljesen át
tudja
formálni
az
életedet,
ha
akarod!
Minden
tevékenységünkkel gyakorlati módon azt igyekszünk elősegíteni,
hogy a társadalom bármely csoportjához tartozó értékes emberek
búcsút intsenek a kudarcnak és a szomorúságnak, és aktívan
lépjenek egy új esély és egy győztes, céltudatos jövő felé.
Már kisgyermekkortól fontosnak tartjuk az ilyen életszemlélet
megerősítését kiadványainkkal és gyermekeknek ill.
felnőtteknek szóló programjainkkal. Munkatársainkkal és több

tucat önkéntesünkkel 1990 óta országszerte végezzük sokrétű
szolgálatunkat, mint pl. átmeneti otthon, karitatív és kétkezi
segítségnyújtás, mentorálás, lelki tanácsadás, konferenciák,
előadások, táborok, kiadói tevékenység, cigánymisszió,
felzárkóztatás és rekreáció.
Az eredmény motivál
életkedv, azok:
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hisznek, terveznek, megvalósítanak
nem csak fogyasztanak, hanem termelnek is
másokért is élnek, és felfelé húzzák a többieket
erős családokat képeznek, építik a jövőt
erős nemzetet alkotnak, hatással vannak a világra
Pályázatainkkal névtelenségből előlépő hazai írók kiváló
gyerekregényeit hívtuk életre és adtuk ki. Elérhetőek Bibliai
témájú foglalkoztató füzeteink is.

Érdeklődik további kiadványaink vagy tevékenységünk iránt?
Támogatná közhasznú tevékenységünket?
Szeretne munkatársunk lenni?

További információért látogasson el honlapunkra vagy Facebook
oldalunkra,
illetve bátran írjon alábbi elérhetőségeinkre!

Örömhír Alapítvány, 6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14.
Önzetlen emberek adományaiból működő közhasznú non-profit
szervezet

Adószám: 19044235-1-03, Bankszámlaszám: 51700100-10023459

iroda@oromhiralapitvany.hu
www.oromhiralapitvany.hu

Sikeres regénypályázat
Sikeresen zártuk a 3. gyerekregény-író pályázatunkat. A
beérkezett 29 pályázatból sok ígéretes írás került ki, és a
zsűri 6 írót is felkért a teljes regény megírására. Kíváncsian
várjuk a pályaműveket, és bízunk benne, hogy a következő
években nyomtatásban is kiadhatunk ezek közül néhányat!

Indul a 2018-as Cipősdobozakció
A Blythswood Care és az Örömhír Alapítvány már több, mint két
évtizede nyújt karácsonyi cipősdobozok formájában segítséget

rászorulóknak. Közös projektünk kivitelezésében számtalan
önkéntes munkatárs segít. Szeretnél te is részese lenni az
Evangélium hirdetésének ilyen módon? Gondold ki, hogy kiknek
szeretnél ilyen módon segíteni, és hogy milyen programot
állítanál össze, amelynek keretében az Úr Jézusról szóló
örömhírt szólnád. A program után néhány napon belül
fényképekkel és videókkal kiegészített beszámolót kérünk
majd.
A pályázathoz szükséges nyomtatványt Iréntől kérheted. Erre a
címre írj: oromhira@gmail.com

Szeretettel köszöntünk!
Szeretettel köszöntünk az Örömhír Alapítvány honlapján!
Egy civil szervezet oldalát böngészed, amelyet elszánt
önkéntes munkatársak tartanak működésben. Célunk az Isten
szeretetét továbbadni, a szükségben levőkhöz lehajolni, az
elfáradtakat felfrissíteni, az eltévedteknek irányt mutatni, a
sötétségben járóknak fényt gyújtani. Nem vagyunk tökéletesek,
de meg akarunk tanulni egy új módon gondolkodni: az Isten
szemével nézni embertársainkra. Ez minél jobban sikerül, annál

inkább tudunk valóságos segítséget nyújtani a környezetünkben
élőknek.
Mert mindenkinek szüksége van segítségre. Egy jó szóra,
bátorításra. Egy falat kenyérre, ruhára. Megértésre,
elfogadásra. Hitre, gyógyulásra. Erőre, Isteni érintésre.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus képes betölteni ezeket a
szükségeket. Ő egy teljesen elrontott életet is helyre tud
állítani!
Nem szeretnénk ráerőltetni magunkat senkire, de tudjuk, hogy
vannak, akik sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését,
és szeretnénk az ő számukra elérhetővé válni. Ők olyanok, mint
egy darab kő, ami teljesen hétköznapinak tűnik. Pedig ott
rejtőzik benne egy angyal, csak szükség van egy művészre, aki
azt meglátja benne, és vésőjével lefejti azokat a rétegeket,
amelyek azt eltakarják. Ilyen művészek akarunk lenni, akik
látják a kőben az angyalt. Erre az életre hívott bennünket
Isten.
Ezzel a szemlélettel köszöntünk honlapunkon, és örömteli
böngészést kívánunk!

A munkatársi csoport nevében:
Ficsor Donát és Barbara

