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A Telefonos Szeretetszolgálat tevékenységeit 2009-ben indítottuk el Kolozsváron. 
Az idő közben szétbúrjánzó feladatok és tevékenységek közepette sem 
veszítettük el szemünk elől alapvető célkitűzésünket: azonnali segítséget nyújtani 
a bennünket telefonon megkereső krízisben lévőknek. Tesszük mindezt 
felekezeti és nemzeti hovatartozástól függetlenül, teljesen ingyenes módon.  
 
® 2017 – Telefonos Szeretetszolgálat. Minden jog fenntartva.  

Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők,  
sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket,  

hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.  
(1Kor 1,28–29.) 

A Szeretetszolgálatban végzett munkánk csakis addig hatékony és hiteles, amíg a 
vonal túlsó végén nem az ágról szakadt „klienst”, hanem azt a testvért hallom 
meg, akit maga az Úr bízott ránk egy rövid ideig. 
Erről a megbízásról szeretnénk számot adni megköszönve az újabb, egész éven át 
tartó mellénk állást. Fogadja szeretettel! 
Telefonos Szeretetszolgálat, a megoldás helyben van! 
 
 

Sajó Norbert, alapító 



A Telefonos Szeretetszolgálatot 
támogatók köre  

 Az önkénteseink 2017-ben nemcsak munkatársai, hanem rendszeres 
adományaikkal fontos támogatóivá is váltak a Szolgálatnak. 

 A különböző keresztyén gyülekezetek hirdették, támogatták, sőt 
feladatokat is vállaltak. 

 A magánszemélyek felajánlásai ugrásszerűen nőttek. 2017-ben 
összesen 40.000 lej bevételeztünk tőlük, így az összköltségvetésünk 
22%-a több száz erdélyi magánszemély felajánlása.  

 A helyi üzletemberek összesen 132.237 lejjel támogattak 200 és 6.000 
lej közötti összegekkel. Jelentős a termékbeli adományozás is! 

 A pályázatok tekintetében is előrelépés mutatkozik a korábbi évhez 
viszonyítva, hiszen három megnyert és sikeresen elszámolt pályázatot 
tudhatunk magunk mögött, összesen 8.500 lej értékben. 

 Készek vagyunk arra, hogy más civil szervezet tapasztalataiból 
tanuljuk és épüljünk. Ebben kiemelkedő partnerünk volt a nemzetközi 
HiP szervezet, melynek vezetését 2017-ben a Telefonos 
Szeretetszolgálatra bízta a hollandiai székhelyű szervezet. 

 
Összesen 180.737 lej és 22 banival sáfárkodhattunk. 
Termékbeli adományok hozzávetőleg 20.000 lej értékben érkeztek 

hozzánk. 
A 2018-as esztendőt 5.240 lej pénztármaradvánnyal indítottuk. 
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Tisztelt Támogató! 
 
 
 
 
A Telefonos Szeretetszolgálat az erdélyi igényekből fakadóan  
született önkéntes kezdeményezés. A mára igen népes segítő  
közösségünk tagjai is megtapasztalták már azt, hogy az időben  
érkező segítség kétszeres segítség. Bár önkénteseink között még 
olyanok is akadnak, akik jelenleg is rászorulók, hisszük, hogy most  
rajtunk a sor! Ideje törlesztenünk azt a sok jót, amit Istentől 
kaptunk. Erre egy megfelelő keret a Telefonos Szeretetszolgálat. 
Örvendünk annak, hogy támogatói körünk is legalább olyan népes 
mint az önkéntesek száma. 2017-ben négy új támogató csatlakozott  
azoknak a vállalkozóknak a köréhez, akik havi rendszerességgel 
támogatják a Szeretetszolgálatot. Mindeközben pedig egyre 
nyilvánvalóbb: közös összefogás nélkül sok esetben a jó szándék ellenére 
sem tudnánk segíteni. 
 
 
Szeretettel, 
A TelSz csapata 
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Különlegesen jó évet zártunk, mert 
 
 
 
 
   32 aktív önkéntes szolgálhatott 
 
  540 órát ügyeletezhettünk 
 
  1.239 telefonhívást fogadhattunk 
 
  159 új betelefonáló kereshetett meg 
 
  90%-ban segíthettünk  
 
  32%-al nőttek az éves bevételeink  
 
  folyamatos jelenlét  az erdélyi magyar sajtóban és médiában 



 
6 

Kiemelkedőbb tevékenységeink 

Adventi Szeretetvendégség 
Összesen 450 személynek  
Teríthettünk asztalt Kolozsváron  
és Marosvásárhelyen… 

Üstnyi szeretet 
500 befőttesüveg  
szilvalekvárt készíthettünk,  
amelyet idősek és gyermekek 
fogyaszthattak el. 
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Ingyenes Gyermekkirándulás 
IX. alkalommal szervezhettünk 
gyermekkirándulást. 2017-ben 
Máramaros megyében jártunk. 

Gyülekezeti bemutatók 
Újabb református, római-katolikus,  
baptista, adventista és unitárius gyülekezetekben  
beszélhettünk a szolgálatunkról. 
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162 magénszemély támogatta,  havi rendszerességgel a  
szolgálatunkat 2017-ben. 

 
Egy ügy  

nem attól válik közösségivé,  
hogy annak nevezzük. Azt a közösség teszi azzá! 
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Terveink 

Újabb hívások fogadása 

Kérések és felajánlások összekapcsolása 

Közösségi alkalmak szervezése 

Havi szeretetvendégségek a székhelyünkön 

Ingyenes szállás biztosítása krízishelyzetben 

Zuhanyzási lehetőség 

Szolgálat mosásban 

Szállítás, illetve raktározás 
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Zárszó 

A Telefonos Szeretetszolgálat valamennyi tevékenységéről elmondható,  
hogy nem valamilyen pályázati forrás késztette az elindulását.  
Programjaink mögött személyes tapasztalatok húzódnak meg:  
a szükség idején mi is hiányát éreztük ennek a munkának,  
illetve azt látjuk, továbbra is nagy szükség van a szeretettel végzett 
szolgálatokra, bármilyen kicsi is legyen az!  
Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Isten eszközei lehetünk ebben a  
számunkra nagy és fontos munkában, ami a világ nélkülözői szempontjából  
kicsi és már-már jelentéktelen.    
 
Bővebb információk esetén állok szíves rendelkezésére! 
 
 
 
Tisztelettel, 
 
 
Sajó Norbert alapító 
 
0733 / 56 56 56 
office@telsz.ro 
 

A Telefonos Szeretetszolgálat® tagja a HiP világszervezetnek. 


