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Tárgy: Figyelemfelhívás a Magyarországi Református Egyház által Ráckeresztúron 
indított Továbbképző és Családterápiás Központra 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Engedje meg, hogy ezúton hívjam fel szíves figyelmét a Magyarországi Református 

Egyház tájékoztatójára, amelyben a választókerületünkben, Ráckeresztúron indított 

Továbbképző és Családterápiás Központ támogatásával kapcsolatos kérelmüket 

fogalmazták meg. 

A Magyarországi Református Egyház levelét mellékelve küldöm Önöknek, illetve 

elektronikusan is elérhetik az alábbi elérhetőségen: 

http://www.drogterapia.hu/hirlevel/tovabbkepzo-es-csaladterapias-kozpont/ 

Tisztelettel arra kérem Önt, hogy lehetőségük szerint álljanak a kezdeményezés mellé 

és amennyiben a kérelemben felsorolt használati eszközök valamelyike 

rendeikezésüi\r;:ráii, abb~n az eséfüen a ie·.1é:ben !elrt iriódoíl vegyék'fei á Kapc~oiatot 

a MRE KIMM csapatával a tovabbkepzes@kimm.hu e-mail címen. 

Megtisztelő együttműködését megköszönve, maradok tisztelettel: 

Bicske, 2016. szeptember 1L. 

Tessely Zol ' 
országgyűlési ké 

Levelezési cím: 2060 Bicske, Szent István út 1. 
Mobil : (+36 20) 548 8888 

e-mail: tessely.zoltan@fidesz.hu ; Web: www.tesselyzoltan.fidesz.hu 
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~ MAGYARORSZÁGI 
-IT•fo- REFORMÁTUS EGYHÁZ 

KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ 
DROGTERÁPIÁS OTIHONA 

Továbbképző és Családterápiás Központ 

Kedves Barátaink, Kollégáink! 

A református drogmisszió sikeresen elindította Ráckeresztúron a Továbbképző és Családterápiás 
Központját. A teljes ellátással megtartott több napos, bentlakásos képzéseket követően vált nyilvánvalóvá 
számunkra, hogy a részt vevök részére nem tudjuk teljes körűen biztosítani a tárgyi feltételeket, ami 
megnehezíti a vendégek ellátását. 

A megkeresések alapján úgy látjuk azonban, hogy egyre nagyobb szükség lenne ezekre a továbbképzésekre 
és családterápiás ülésekre, de ezen csoportok finanszírozása már önmagában is megterheli a drogmissziót, 
hisz minimális a részvételi dij, sőt, megfelelő indokoltság esetén ingyenes a résztvevők számára. 

Jelenleg önerőből nem tudjuk az ingatlan felszereltségét pótolni, teljessé tenni, ezért fordulunk hozzátok. 

A következő tárgyakra, eszközökre lenne a legnagyobb szükségünk: 

nagyméretű hűtőgép, mélyhűtő 

mosógép 
kis szekrények, fiókos komód 
kis asztalok 
(karos)székek 
villanytűzhely 

törülközők, fürdőlepedők 

projektor 

Kérjük, támogasd munkánkat adományoddal, hogy a jövőben is segíteni tudjunk a hozzánk forduló 
családokon, illetve azokon a pedagógusokon, szociális szakembereken, akik a továbbképzések során 
számos ismeretet, módszert, eszközt sajátíthatnak el a munkájukban egyre inkább előforduló addiktológiai 
kérdésekhez. 

Az MRE KIMM Drogterápiás Otthonban - a fiatalkorúak intézményének december elsejei indulásával -
megnövekedett a gondozottjaink száma, ezért szükségünk lenne még biciklikre, s bármilyen hangszerre, 
amivel a zeneterápiát segítenénk. 

Amennyiben úgy érzed, valamit felajánlaná! nekünk, a tovabbkepzes@kimm.hu címen vedd fel velünk a 
kapcsolatot! Nagy öröm lenne számunkra, ha a kiválasztást fotókkal és méretek megadásával segítenéd, 
illetve a szállításban is tudnál segíteni. 

Bövebb információ a drogproblemak.hu oldalon található. 

Segítségedet, adományodat, figyelmedet elöre is köszönjük! 

MRE KIMM csapata 

Ezt az üzenetet azért kapta, mert feliratkozott a(z) Ráckeresztúri 
Drogrehabilitációs Központ oldalon a(z) some@example.com 
címmel. Ha nem szeretne további levelet kapni ezen a linken 
leiratkozhat: leiratkozás 
© 2016 Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központ, Minden jog 
fenntartva 

f 


