Menedék Hírlevél
A Menedék Alapítvány lapja
Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7

2014. június

Választás mindig
Mindig választunk. Úgy tűnik, terhes, ha sokszor
kell tennünk. Pedig mindig választunk, nemcsak
képviselőket az országgyűlésbe négyévente, aztán
az Európai Parlamentbe, majd ősszel a helyi önkormányzatokba. Nem sok ez? Mindig választani?
Sokkal többször tesszük ennél. Mindennap sorsdöntő és fontos választások előtt állunk, és hatásuk
legtöbbször jelentős következményekkel jár. Hányan választják a halált, amikor még meg sem
ismerték magzatukat, máris teher számukra, ezért
vetik el ezt az új életet. Vagy akik maguk jutnak
halálos döntésre saját életük ellen, és akarnak
meghalni, menekülve az életből remény és kilátás
nélkül. Nem szabad ezeket
tenni!
Jót akarunk, amikor vezetőket választunk. Ezzel azt
fejezzük ki, hogy reméljük a
jobb jövendőt. A vezetők
megválasztása azt fejezi ki,
nem vagyunk közömbösek a
jövőnket illetően, a legalkalmasabbat szeretnénk vezetővé tenni.
Bennünket Isten választott – inkább tervezett meg
– vezetővé, életvezetőkké. Hiszen mindannyian
vezetünk, sokféleképpen. Vezetjük valamennyien
a saját életünket, és sokszor a másokét is. Szabad
akaratból, önkéntes elhatározásokkal, döntésekkel
tesszük, remélve hogy előbbre fogunk jutni, jobbá
és biztosabbá kívánjuk tenni jövőnket. Nem mindegy, hogy mit csinálunk, merre megyünk, kivel,
kikkel és hogyan! A szabadság egyben döntések és
választások sorozata. Ha utat építünk, ha vasutat,
azon az úton fogunk haladni, közlekedni hosszú
időkön keresztül. Ha építkezünk, azért tesszük,
hogy ott lakjunk, ha házasodunk, akkor elkötelezzük magunkat, ha gyermekeket fogadunk el, felelősséget vállalunk. Szabadon döntünk szabadságunk mozgásteréről, amellyel egyben nemet mondunk más lehetőségeknek.
Egyben felmerül a kérdés, ahol tartok, oda jó választások eredményeként jutottam-e? Tudok módosítani, kell módosítanom? De mihez képest kell

ezt tennem? Alapvető döntéseket jól kellene meghozni, jól megválasztani, hogy aztán a részletekben a képességeim szerint sajátommá váljanak a
helyes lépések.
A Biblia nélkül nem tudnánk a biztos választ az
előző kérdésre. Isten Szava nélkül bizonytalankodunk, nincs nélküle igazság, viszonyítási pont.
Isten gondoskodott nem csak a szabad választásunkról, hanem a jó választást is elénk adta: „Eléd
adtam az életet és a halált, Te azért válaszd az életet!” (5 Mózes 30,19) – olvassuk az Igében. Szükséges ez a felszólítás? Nem természetes törekvésünk
az élni akarás? Dehogynem! Mindenkinek. Az
igazi kérdés ez: mi az az
élet, amit válasszunk?
Ha a test kívánsága, a
világ kérkedése, a kívánságaink kielégítése
lesz az életcélunk, tudnunk kell, hogy a Biblia
szerint ez a halálba vezet. Ennek hozadéka
örök kár-hozat. (Nagyon tetszik nyelvünk
találékonysága.) Isten kegyelmi ajándéka ez: aki az
Ő beszédét – Igéjét – elfogadja, befogadja – tehát
hiszi –, ez életét jelenti, az ennek hitére való eljutása
pillanatától kezdve örökké való hosszú időkig élni
fog, belépett az örök életbe. (Róma 5,8) Ez az élet
nem ér véget a temetőben sem.
Ezt egyszer lehet – és szükséges – választani minden embernek. Ez a megtérés, a döntés Isten mellett. Azután élhető a választott Élet, mert ez a megígért ajándékunk beteljesedik Jézus Krisztus kereszthalála óta Istent személyes ajándékaként a
benne hívők életében. Mi történik? A hited döntött, elfogadtad Isten ajándékát, mert önmagadat –
énedet, eredeti önmagadat – megadtad (átadtad)
Istennek. Legyen úgy, ahogy Ő tervezte veled.
Ennek eredménye az Életed. Az új, a szent, az
örökkévaló, megelégedett boldog élet. Csinálni
nem kell semmit, tenni nem is lehet érte, megvenni
sem. Csak választani.


Menedék Hírlevél
Jézus Krisztus megváltott a halálból az Életre. Aki
ezt átéli, abban azután Krisztus él, tisztán, benne
többé nem önmaga testi kívánságai uralkodnak.
Bár léteznek, de szívében a Szentlélek által Krisztus uralkodik a test, a szem és az önző ember kívánságain, azokat legyőzi, szívét nemesen és tisztán megtartja, és nem lesz vesztesége, sőt öröme
azért lesz teljes, mert lelkiismerete is szabad marad. Minden más naponkénti választása is ezzel
lesz összhangban, Isten személyes terve teljesül,
megvalósul.
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1221 Budapest, Leányka u. 34.
Telefon: 06-1-789-0048
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Web: www.menedekalapitvany.hu
Irodavezető: Rácz Tünde
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Sajnos nem mindig. Miért? Mert a halál – a Sátán
titkos és nyílt törekvése – igyekszik vesztett helyzetét győzelemre fordítani. Vissza akar szerezni
magának. Ebben a földi világban megadatott neki,
hogy harcoljon és megrontson, butítson és összezavarjon. A jó választásunkat feledtesse, és tagadja
az igazságot az Életről. Hiteget, csalogat és ingerel,
el akarja figyelmünket terelni igazi értékeinkről.
De a Biblia azt is mondja, hogy Isten nagyobb,
mint a Sátán, akit legyőzött a kereszt után húsvétkor, és bennünket is győzni hív. Igen, minden nap
hallani kell a felszólítást: az életet akard, az életet
munkáld, az életet válaszd, ne a halált! Választani
mindig, választani az Isten jelenlétét úgy, hogy
elismered szentségét, hatalmát és elfogadod újra és
újra megváltó szeretetét. És Ő él benned.

Teaklub hetente
Korosztályos foglalkozással készülünk gyermekek
és felnőttek számára. Köszönjük az adományként
érkező
édességeket
az
Érző Lélek Alapítványnak!

Választásunk kihat a holnapra. Áldás vagy átok.
Ez a választásunk örökös – mindig tart, örök érvényű. Istent választva az Ő szövetségesévé válunk,
sőt gyermekévé is fogadott minket, benne hívőket
(János 1,12), és ezért örökölni fogunk mindent,
amije van. (Az érdekes benne az, hogy ez már meg
is történt! Már a megtérésed pillanatától az vagy,
örökös!)

Korszerűsítési munkálatok
a Menedékvárosban
Amint arról előző hírlevelünkben tájékoztatást
adtunk, a Menedék Alapítvány pályázati forrás
felhasználásával korszerűsíti a Menedékváros lakóépületét. Részletes tájékoztatást adunk weboldalunkon: www.menedekalapitvany.hu.

Elismerheted, elismerjük, ez a legjobb választás
volt – ha megtetted! Válaszd az életet!
Kovács Zoltán

Kitekintő
Az elmúlt időszak sajtómegjelenései közül válogatunk: a Menedék Alapítvány szolgálatáról szóló
riportok és megszólalások elérhetők weboldalunkon és Facebook oldalunkon.
"Kisebbfajta csodát tett egy Somogy megyei településen, Bodrogon a Budafoki Baptista Gyülekezet
tagjai által létrehozott Menedék Alapítvány."
Fényképes riport olvasható a Nők Lapja Cafén,
vagy Facebook oldalunkon.

Az ablakok cseréje megtörtént, jelenleg az
épület külső hőszigetelésének kialakítása van
folyamatban.
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TÁMOGATÁS

Egy évet a Menedéknek!

Szükségeink

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik decemberi felhívásunkra jelentkeztek és hónapról hónapra támogatással segítik a Menedék Alapítvány
munkáját. A támogatók jelentkezésében igazi áttörést még nem értünk el, így továbbra is fenntartjuk
felhívásunkat és kínáljuk a programunkhoz való
csatlakozási lehetőséget.

Önkéntes segítőket keresünk, akik szívesen bekapcsolódnának a Menedék Alapítvány szolgálatába
és képzettségüknek, tehetségüknek megfelelően
segítségünkre lennének az alábbi feladatok ellátásában:
- weboldal szerkesztés, informatikai támogatás
- fotózás, videó felvételek készítése
- angol nyelvű fordítások
- raktározás, fizikai segítségnyújtás
A Menedékvárosban lakó gyermekek számára
szeretnénk új játszóteret kialakítani, aminek megvalósításához forrást keresünk. A
gyermekek tervezgetik a majdani új
játszóteret, az erről szóló videó elérhető weboldalunkon.
A Mamásotthon pincéjében klubszobát szeretnénk
kialakítani a napi gyermekfoglalkozások, bibliaórák számára. Ennek költsége nagyságrendileg
2.300.000 Ft.

Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási program
keretében támogatók jelentkezését várjuk, akik egy
éven keresztül vállalják, hogy kisebb összeggel,
havi rendszerességgel támogatják szolgálatunkat

Nevelőszülőket keresünk! A nevelőszülői szolgálattal kapcsolatosan bővebb információ kérhető
Madarászné Nagy Ágnestől a következő telefonszámon: 0620-469-7644

Számlaszám: OTP NyRT, 11722003-20022222
Bankszámlához tartozó név és cím:
Menedék Alapítvány, 1221 Bp., Leányka u. 34.

A budapesti Mamásotthonba és a kiskunmajsai
Menedékváros Családok Átmeneti Otthonába
gyermekgondozó munkatársakat keresünk egyenlőtlen munkaidő-beosztású munkarendbe. A szolgálatba állás feltétele a jogszabályban felsorolt
szakképesítések valamelyikének megléte. Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
Mamásotthon (Szilágyi Zsuzsanna): 20-516-5876,
Menedékváros (Antal György): 20-999-7287.

Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse
fel címét, vagy e-mail címét a kapcsolatfelvétel
érdekében. Kérésre „sárga csekket” is tudunk küldeni, melyen díjtalan a befizetés.
Kapcsolatfelvétel: 061-789-00-48
Részletek: ww.menedekalapitvany.hu/tamogatas

Budafokon heti Teaklub programunk gyermekfoglalkozásaihoz önkéntes segítőket keresünk. Jelentkezni Molnár Tivadar klubvezetőnél lehet: 20-9534282.

Könyvajánló



A Menedék Alapítvány gondozásában megjelent kiadványok megrendelhetők Központi Irodánkon
keresztül a következő e-mail címen: iroda@menedekalapitvany.hu, vagy telefonon: 061-789-0048.
Kiadvány katalógusunk elérhető weboldalunkon: www.menedekalapitvany.hu/kiadvanyok.
Kovács Géza: Isten és a történelem
„A történelem a mindenható, szent Isten ruhája, olyan ruha, amelyet Ő maga tervezett meg
és Ő maga készített és készíti el folyamatosan. Az emberiség többsége élő Isten-hit nélkül,
vagy hitben látó szemek nélkül csak a ruhát (a történelmi eseményeket) látja. Pedig nyilvánvaló, hogy a ruhánál sokkal fontosabb az, aki megtervezte és elkészítette, illetve folyamatosan készíti és hordozza ezt a ruhát...”
Ára: 2.200 Ft. Terjesztőknek 20% kedvezményt adunk.
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MAMÁSOTTHON

Gyermekáldás

Tel: 06-1-226-2756
Mobil: 06-20-999-7280
E-mail: mamasotthon@gmail.com
Intézményvezető: Szilágyi Zsuzsanna

Szeretnénk kifejezni örömünket, és Isten áldását
kívánni a Gulyás családnak: Andreának és Attilának, akikhez 2014 januárjában megérkezett
Zoé Lara nevű kislányuk.

Köszönet
Folyamatosan megélhetjük, hogyan gondoskodik rólunk Mennyei Édes Atyánk: sokakat indított arra, hogy adományukkal támogassák a
Mamásotthont. Így kaphattunk új mosógépet,
ruhákat, játékokat, muskátlikat az ablakainkba,
és még nagyon sok minden mást. A Hayran
Fitness Kft-től egy ping-pong asztalt is kaptak az
ifjaink, melyet nagy élvezettel vettek birtokba. A
Johannita Segítő Szolgálat is – ismerve szükségeinket - időről időre adománycsomagokat küld
számunkra. Ezúton is szeretnénk minden kedves támogatónknak köszönetet mondani.

Szolgálatba álltak…
Örömteli évkezdetünk volt a Mamásotthonban.
Tavaly, miután megtudtuk, hogy Gulyás-Kis
Andrea családgondozónk anyai örömök elé néz,
sokáig kerestünk új munkatársat. A nyár folyamán jelentkezett Sipos Enikő erre a szolgálatra.
Az akkor fennálló körülmények révén végül úgy
döntött, hogy önkéntesként kapcsolódik be a
munkánkba. Hűségesen és odaszánt lelkülettel
szolgált több hónapon keresztül, mikor is – a
Mamásotthon munkatársi csapatának nagy
örömére – úgy látta, elérkezett az idő, hogy ismételten megpályázza a családgondozói munkakört. Így Sipos Enikőt január elsején családgondozóként köszönthettük körünkben.

A Mamásotthonban folyó szolgálat sokféle terhe
mellett örömben is van részünk. Két édesanya is
várandós, így izgatott babavárásban telnek a
napjaink. Illetve nemsokára ünnepeljük annak a
kisfiúnak a születésnapját, aki tavaly már „hozzánk” született.

Továbbra is hiányt szenvedünk a munkatársi
létszámunkban, ugyanakkor jó reménységgel
vagyunk afelől, hogy nemsokára megtaláljuk a
megfelelő jelentkezőt a gyermekgondozó munkakörbe.

Aktuális eseményeinkről, híreinkről rendszeresen beszámolunk a Menedék Alapítvány
facebook oldalán. Aki teheti, kövessen minket a
www.facebook.com/menedekalapitvany oldalon.

Április elején Halász Andreát Szabóné Papp
Klára váltotta pszichológusi tanácsadó munkakörben. Köszönjük Andreának a nálunk eltöltött
szolgálati időt!

Szilágyi Zsuzsanna

Szilágyi Zsuzsanna

A következő oldalon a Mamásotthonban szolgálatba
állt munkatársaink bemutatkozása olvasható.
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tart egy igen vegyes összetételű hallgatóságnak
a Felsőerdősor utcai Gyülekezet épületében.
Vannak jólszituált, magas beosztásban dolgozó,
vagy korábban ott dolgozó emberek, és vannak
hajléktalanok, illetve meglehetősen szegény emberek is.

Fülöp Áron
Feleségemmel 2010-ben kötöttünk házasságot, a
budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezetbe járunk.
Én Székesfehérváron, az élő Istent csak a távolból figyelő családban nőttem fel. Tinédzser korom végére nagy vargabetűk után elfogadtam
Jézus Krisztust személyes megváltómnak. Már
több, mint hat éve arról beszél nekem Isten,
hogy lelkipásztorként fogom szolgálni Őt, és
ebben a vezetésben azóta is töretlenek vagyunk
mindketten.

Három éve szolgálhatom vele, mint magyar
nyelvű munkatárs. Azóta rendszeresek a bibliaés imaórák, szeretetvendégségek, és egyéb közösségi alkalmak. Idén, március 8-án hivatalosan is a Magyarországi Metodista Egyház részévé válhattunk, önálló elöljárósággal, és némi
taglétszámmal.

Ezért is ért meglepetésként tavaly augusztusban,
amikor Isten a Mamásotthon gondnoki feladatát
mutatta nekünk következő lépésnek. Teológiai
tanulmányaim végéhez közelítve arra gondoltunk, hogy a lelkipásztori szolgálatba állás lesz a
következő nagy változás az életünkben. De Isten
meggyőzött bennünket, hogy azelőtt még a
Mamásotthonban szeretne bennünket tanítani,
formálni és szélesíteni a látókörünket. Az elmúlt
hónapok során jól sikerült kapcsolódnunk a
gyermekekhez, és igyekszünk hiteles keresztény
élet példát mutatni az itt lakóknak. Köszönjük,
hogy imádkoznak a Menedék missziójáért!

A Mamásotthonba egy pályázat kapcsán kerültem. Legidősebb lányom küldte el a pályázati
lehetőséget tartalmazó linket. Úgy gondoltam,
ennyi még belefér az én időmbe, és egyébként is,
szerettem volna a lelkigondozói „szakmámat”
még intenzívebben gyakorolni. Várakozáson
felüli gyorsasággal peregtek ezután az események, ennek köszönhetően április elsejétől már
hivatalosan is tagja lehetek egy igen jól működő
csapatnak.
A szolgálati terület meglehetősen új a számomra, hiszen eddig idősek otthonában dolgoztam,
mint lelkész és lelkigondozó, előtte körzeti lelkészként megfordulhattam a Csillag börtönben,
és később egy cigánygyülekezetet is vezethettem. Gyülekezeti szolgálatom egyik jelentős
szelete a hajléktalanok között végzett munka. Ez
heti két alkalmat jelent ételosztással egybekötve.
A paletta igen színes, és számomra ez meglehetősen nagy kihívást is jelent, ugyanakkor azt
érzem, a helyemen vagyok, és azt teszem, amit a
Szentírás is ajánl. A szegények felé való szolgálat: enni adni az éhezőknek, inni a szomjazóknak, öltöztetni a mezítelent, meglátogatni a betegeket, foglyokat.

Fülöp Áron

Szeretném erőm szerint a legjobbat nyújtani az
itt élő anyukáknak, gyerekeknek, és munkatársaknak.

Szabóné Papp Klára
Metodista lelkész vagyok, jelenlegi szolgálati
helyem a Kegyelem Metodista Gyülekezet. Ez a
gyülekezet múltját tekintve igen fiatalnak
mondható. Egy koreai metodista lelkész munkája nyomán jött létre, aki elsősorban a hajléktalanokat tekintette elérendő célcsoportnak. Miközben nekik prédikált és énekelt, sokan megálltak,
hallgatták őt, és megfogalmazódott az igény: jó
lenne, vasárnaponként is találkozni. Azóta minden vasárnap délután 16.00-kor istentiszteletet

Családomról annyit, hogy férjem is metodista
lelkész, jelenleg nyugdíjasként végzi szolgálatát,
hét gyerekünk, hét unokánk van, akiknek Pestre
költözésünk nagy ajándék, hiszen korábban
Dombóváron laktunk, és a távolság meglehetősen nehézzé tette a látogatásokat. Így viszont
sokkal többször láthatjuk egymást, s ez nagy
öröm számunkra is.
Szabóné Papp Klára
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Mindennapi örömeink

FIÚOTTHON

Szinte naponta érkezik hozzánk pékáru, illetve
meleg étel adomány, amit este a vacsora alkalmával közösen lehet elfogyasztani. Itt nyílik
lehetőség beszélgetésre, közösségépítésre, egymás megismerésére. Hálásak vagyunk a minket
élelmiszerrel támogató magánszemélyeknek és
intézményeknek.

Tel: 06-1-610-1835
Mobil: 06-20-999-7296
Cím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 21.
E-mail: fiuotthon@gmail.com
Intézményvezető: Liptai Gábor

Nyitás az utcára

Egyre többször kopognak be a Fiúotthon ajtaján
munkaerőt kereső emberek. „Lenne valaki, aki
segítene ma a kerti munkában?” „Keresek egy
segédmunkást egy hétre!” És lakóink között
vannak jelentkezők, akik örömmel állnak a felkínált munkába. Elmondhatjuk, hogy ma már
jelentős részük dolgozik: biztonsági őrként, árufeltöltőként, betanított munkásként, kertészeti
vállalkozásnál sokan találtak stabil munkahelyet. A munkából pedig jövedelemre tesznek
szert, amivel képesek magukat ellátni, kiadásaikat fedezni, jó esetben takarékoskodni.

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium tagjaként a Fiúotthon az elmúlt hónapokban is folyamatosan fogadta az utcáról érkező fiatal fiúkat, akik nagyrészt beilleszkednek a közösségbe,
munkát találnak, iskolába járnak, illetve megtalálják elfoglaltságukat a ház körül. Az elmúlt
időszakban teljes kapacitással működött az intézmény, a tél folyamán néhány fővel túl is léptük a férőhelyszámot: igyekeztünk minden segítséget kérő fiatalembernek lehetőséget adni,
hogy ne kelljen az utcán maradni. 2013-ban 46
főnek biztosítottunk ellátást, közülük 27-en közvetlenül utcáról érkeztek hozzánk.

Olvasókészülék támogatásokból
Majdnem egy évvel ezelőtt egy felhívást tettünk
közzé, melyben egyik gyengén látó lakónk számára olvasókészülék vásárlását tűztük ki célul.
A felhívás közzététele után néhány hónap alatt
összegyűlt a szükséges összeg jelentős része,
amiből a készüléket megvásárolhattuk… volna.
Hosszú bürokratikus eljárás vette ugyanis kezdetét: a TB-vel és a kereskedővel történő levelezés, válaszadás, hiánypótlás, új eljárás, stb. 2014.
március végén jutottunk el odáig, hogy egy készüléket megvásárolhattuk és átadhattuk Attilának, aki azóta már a Vakok Intézete keretében
kapott hosszabb távú elhelyezést. Köszönjük
minden Támogatónak a segítségét, amivel a készülék vásárlását és ilyen módon Attila tanulását, előrejutását támogatta!

Vacsoravendégek a Fiúotthonban
Év elején azt a célt tűztük ki, hogy havontakéthavonta egy szombatra vacsoravendéget hívunk az Otthonba, aki beszámol élete tanulságos eseményeiről, vagy megosztja velünk olyan
gondolatait, amik építhetnek, előrébb vihetnek a
nehézségekben és a mindennapok harcaiban.
Februárban Szeverényi János evangélikus lelkész volt a vendégünk, aki Zákeus története
alapján tett bizonyságot. „A mi hibáink mindig
nagyobbak, mint másé…, legalábbis így éljük
meg. Olyanok vagyunk, mint Zákeus. Ő a lenézett, a korrupt, a pénzéhes. Mint mi. A felemelkedést, az új perspektívát, élete változását egy
nagy találkozás hozta el”. Márciusban pedig
Hokker Zsolt volt a vendégünk. A következő
írás visszatekintés erre az estére.
Liptai Gábor
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„Mindennek megszabott ideje van,

Balázs

megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.”
(Préd 3,1)

„Szüleim válása után
édesanyám
meghalt,
ekkor 19 éves voltam és
középiskolai tanulmányaimat
folytattam.
Édesapámmal egészen
megromlott a viszonyom, így édesanyám
halála után teljesen
kisemmizve egy kollégiumban ragadtam. Édesanyám és édesapám pszichotikus viselkedése
miatt teljesen kikészültem idegileg. Magamba
fordultam és depresszióssá váltam. Középiskolai
tanulmányaimat nem tudtam tovább folytatni,
fel kellett függesztenem azokat, ezért kollégiumi
lakhatásom is megszűnt.

2014 márciusában ismét vacsora vendéget fogadhattunk a Fiúotthonban. Hokker Zsolt, budafoki evangélikus lelkész érkezett hozzánk
látogatóba. Az előző, jól sikerült vacsoravendégség után, lakóink örömmel készültek erre az
alkalomra. Örülök, hogy az utóbbi időben nem a
tévés zenei vetélkedők, vagy a valóságshow-k
lakóinak kukkolása a legfontosabb program a
mindennapjainkban. Igény alakult ki minőségi
beszélgetésekre, programokra a Fiúotthonban.
Nagy változás ez lakóink életében.

Így, hajléktalanná válva 2010 októberében kerültem először a Menedék Alapítvány Fiúotthonába. Hosszú-hosszú hónapokba telt, hogy a bennem lévő falak valamelyest leomoljanak. A Fiúotthonban lévő lakóknak és segítőknek fáradságos munkájába került, amíg sikerült „szocializálódnom”: egyre nyitottabbá váltam a környezetem felé, egyre többet beszélgettem a lakókkal és
munkatársakkal. Bár ez előtt is volt egy kialakult
képem, de új rálátással ismét elkezdtem olvasgatni a Bibliát. Mindezek mellett munkakeresésbe is kezdtem, amelynek eredménye az lett,
hogy 4 hónapot dolgozhattam pénztárosként az
Auchanban.

Hokker Zsolt rövid bemutatkozása, bizonyságtétele után a címben leírt igehellyel folytatta az
esti áhítatot. Isten szeretetéről beszélt, arról
hogy minden ráutaló körülmény ellenére sem
biztos, hogy a Menedék Alapítványhoz kerülésünket tragédiaként kellene megélni. Itt hallhatunk Istenről, találkozhatunk Krisztussal. Életünkben ennek lehet itt az ideje a Fiúotthonban.

2013. év végére édesapámmal a viszonyunk tovább romlott, mert egy fiktív tulajdonjogi ügyben pert indított ellenem, amitől teljesen kiborultam és az eddig elért dolgaim összeomlani
látszottak. Az Istennel való kapcsolatom – hála
Neki – nem ingott meg. Végül is rászántam magam, hogy elmenjek egy gyülekezetbe, ahol jól
éreztem magam, tetszett a keresztény fiatalok
közeledése Isten felé. Más szemmel kezdtem el
nézni a világot.

A vidám, kellemes hangulatú beszélgetés végén,
nyitva maradt a szívbe markoló Pál apostoli
kérdés, hogy mi, vagy ki az, ami elválaszthat
Isten szeretetétől. Hívőként szíven ütő volt a
kérdés, hogy mennyi mindent fontosabbnak
tartok, mint az Istennel való közösséget.

Isten válasza minderre az volt, hogy másnap
postán kaptam egy bírósági papírt, amiben
édesapám visszavonta a bírósági eljárást ellenem. Valóságossá vált előttem Isten létezése és
gondviselése. Szeretnék Vele személyesebb kapcsolatba kerülni, a jövőben szeretnék rendszeresen keresztyén alkalmakra járni, szeretném Istent jobban megismerni.”

Növekedhettünk, épülhettünk, reménységet
kaptunk az este folyamán. Köszönjük!
Bartolák Pál
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Intézményvezető: Antal György

Tavaszi eseményeink
A tavasz közeledtével elkezdtük feltűrni az ingujjakat, teleszívtuk tüdőnket friss levegővel,
mert hisszük, hogy Isten jókedvét leli a szorgos
munkában, amit friss zöldségekkel és gyümölcsökkel jutalmaz. Márciusban a Menedékvárosban elkezdődött a már rendszeresített veteményes kertünk megmunkálása, ahol nem csak a
szükséges vitaminforrásokkal gazdagodunk,
mint a paradicsom, paprika, karfiol és uborka,
de a szemünket gyönyörködtető és lelkünket
felüdítő virág is szárba szökken majd. A százszorszép anyák napján csal majd könnyeket az
anyukák szemébe, az újhagyma rajongói pedig
nemtől függetlenül egész tavasszal itathatják
majd az egereket. Ugyanígy az udvarunk is egyre takarosabbá vált, ahogy az előkert virágairól
sem feledkeztek meg a lakók: takarítást és szépítést követően az udvarunk tárt karokkal vár
minden ideérkezőt. Számunkra a szabad levegőn végzett közösségi munka az egymással való
törődést, a közösség gyakorlását és szeretet
megnyilvánulásait hívatott kifejezni.

nélkül. Közben az édesanyák finom szendvicsekről és süteményekről gondoskodtak mindenki nagy örömére.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a március
15-i ünnepi megemlékezés alkalmával közös
koszorúzásra invitálta intézményünket, ahol
örömmel vettünk részt, hiszen fontosnak tartjuk
a várossal való kapcsolatunk építését.

Tavasszal nem pusztán a virágok nyílnak, de az
Isten adta szerelmek is szárba szökkennek.
Örömmel tudatjuk, hogy Fodor Margó kollégánk örök hűségre kötelezte el magát kedvesével. Kiváltságnak éreztük a munkatársaimmal,
hogy közösen ünnepelhettünk az ifjú párral
ezen a jeles napon, és együtt énekelhettük a szerelmesekkel a legerősebb szerelem valóságát a
szertartás alkalmával: „Azért élek Uram, hogy
imádjalak”. Ezúton is nagyon sok szeretettel
kívánjuk, hogy Margó és Zoltán közös élete minél ékesebben hirdethesse a mennyei valóság
lenyomataként a feltétel nélkül való szeretet
létezését.

Továbbra is imatéma és megoldásra váró feladat
a Menedékváros játszóterének újjáépítése. A
tavasztól késő őszig sok programnak és játéknak
helyet adó terület jelenleg kihasználatlanul áll.
Keressük a lehetőségeket, pályázatokat, de
mindezidáig eredménytelenül.
Áprilisban újabb pályázatot nyújtottunk be: pozitív elbírálás esetén az épület előtti területen
parkolót alakítanánk ki az itt dolgozó kollegák
és a hozzánk érkező vendégek autói számára.
Igaz, hogy még nagyon messzinek tűnik a nyár,
de már keressük a lehetőségeket, hogy gyermekeinknek hasznos és élményekben gazdag nyári
programokat tudjunk szervezni.

Két anyuka kezdeményezésére a gyermekek
farsangkor jelmezbe bújtak, az apróságok mesével szórakoztatták a lelkes nagyérdeműt, majd a
közös tombolán senki sem maradt meglepetés

Antal György
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ben is mentőt kellett hívnunk hozzá. Volt, amikor napokig is kórházi ellátásra, kezelésre szorult, mert eszméletlen állapotba került. Agyi
érelzáródása lett. A kezelések után visszakerült
hozzánk, állapota rendeződött, tudata kitisztult.
Egy-két hónap elteltével azonban ismét jelentős
mennyiségű alkoholt fogyasztott. Nem bírtunk
vele, nem működött együtt velünk. A zárójelentésén „szigorú alkoholtilalom” utasítás szerepelt. Az utóbbi időben olyan is volt, hogy hirtelen összeesett, a történtekre pedig nem emlékezett. Amióta jövedelemmel rendelkezik, azóta
állapota fokozatosan romlik, pénzét egészségére
káros élvezeti cikkekre költi.

MENEDÉKVÁROS
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA
Tel: 06-77-483-008
Mobil: 06-20-775-9599
6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/A
E-mail: menedekhao@gmail.com
Intézményvezető: Tóthné Frank Anikó

A segítő dilemmája a segítésben
Avagy: mivel teszek jobbat? Ha segítek, vagy ha nem?
Két éve személyes megkeresés érkezett intézményünkhöz egy Dél-alföldi falu polgármesteri
hivatalától. Ekkor ismertük meg az 59 éves Sándort.

Az így előállt helyzetet elemezve fennáll az a
dilemma, hogy jót tettünk-e Sándorral, mikor
elintéztük neki, hogy állandó jövedelme legyen.
Lassan rámegy az egészsége, valamint a mi tűrőképességünk is a végét járja vele kapcsolatban.
Önálló életvitelre akartuk segíteni, de rosszabb
helyzetbe jutott, mint amilyenben előtte volt. A
segítőnek ez egy igen nagy dilemma a segítésben. Amikor még nem volt jövedelme, nem volt
alkoholproblémája sem. Minden igyekezetünkkel azon dolgoztunk, hogy képessé tegyük arra,
hogy ne legyen ránk szüksége, önálló életet élhessen.

Sándor traktorosként dolgozott 18 évet egy kis
TSZ-ben. A rendszerváltás után építőipari vállalkozásoknál, vízügyi társaságnál kapott állást.
Munkásszállón, majd albérletben élt évekig. 56
éves korában munkanélküli lett, ezután már
csak kisebb alkalmi munkákból tartotta fenn
magát. Bátyja vette magához, aki azonban nem
sokkal később elhunyt. Az ő lakását Sándor nem
tudta fenntartani, így elárverezték azt. Ezután
egy idős néninél élt két és fél évig, akinél ház
körüli munkát végzett, de mivel egyre gyakrabban ivott, el kellett mennie onnan, így vált hajléktalanná. Átmeneti megoldásként egy fás fészerben talált magának menedéket, itt talált rá a
tanyagondnok. A tanyagondnok motiválása és
segítsége révén kérte a felvételét intézményünkbe a tél közeledtével.

Kezdettől fogva folyamatosan próbáltuk értésére adni, hogy az alkohol egy olyan veszélyeztető
faktor, amely nem munkálja a gyógyulását, a
helyreállását.
Most az utolsó eset miatt írásos figyelmeztetést
kapott, melyet a szobája falára is kiraktunk. Úgy
érzi, hogy ez pszichésen is segíthet neki. Naponta szigorúan ellenőrizzük. Ő is ezt akarja, sőt
várja. A legutóbbi rosszulléte óta már ő is úgy
érzi, hogy ha iszik, az élete bármikor véget érhet. Remélem meg tudjuk menteni, de ehhez az
ő belátása is szükséges. Ha Istennél megoldást
találna, akkor a belső kényszerek is megváltoznának. Ez a saját felismerésének eredménye lehet közöttünk. Ekkor értelmet nyer minden
igyekezetünk is.
Segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja,
hogy segítsenek rajta.

Sándor együttműködőnek bizonyult, mikor tanácsokkal segítettük. Eleinte félénk, félszeg volt.
Aztán a külseje rendezetté vált, és folyamatosan
megtalálta a napi hasznos tevékenységét is. A
házirendet maradéktalanul betartotta, az alkoholfogyasztást kerülte. Szobatársaival jó kapcsolatot ápolt, közösségi alkalmakon rendszeresen
jelen volt. A gyógyszereit pontosan beszedte.
Egy problémája maradt megoldatlan, hogy jövedelemmel továbbra sem rendelkezett. Az intézmény látta el gyógyszerekkel, ruházattal és
élelemmel.
Nagy nehézségek és hosszas utánajárás után
sikerült megigényelni részére a nyugdíjat. Pénzhez jutott. Gyökeres változás következett be
Sándornál. Újra és egyre gyakrabban ivott, a
gyógyszereit sem szedte. Rosszul lett, több eset-

„Az emberek megsegítése bajba sodorhat. Mégis segíts! Ha a legjavát kínálod lényednek, viszonzásul,
arcul csapnak. Mégis add magadból a legjavát!”
(Teréz anya)
Tóthné Frank Anikó
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a külső „sémák-minták” számítanak, mert az Úr
az ember szívét vizsgálja. Ezt mutatja a következő idézet is:
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erős lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el orcád elől, szent lelkedet
ne vedd el tőlem!...” (51. zsoltár 8-17. versek)

Otthonra találtam
a Menedékvárosban
Károly vagyok, 23 éves. Testi és enyhe szellemi
fogyatékosságom van. Öten vagyunk testvérek.
Édesanyánk 6 éves koromban hagyott el, jelenleg is ismeretlen helyen tartózkodik. Édesapánk
a betegsége miatt 1-2 évig tudott minket nevelni,
majd idősek otthonába került. Sajnos ő már nem
él. A testvéreimmel gyermekotthonba kerültünk, én az évek alatt összesen hét helyen voltam elhelyezve. Ötünk közül ketten még mindig
gyermekotthonba vannak, a többiek nagykorúak. A féltestvérem kihasznált és az intézet ideje
alatt megtakarított pénzemet elvette. Ez ügyben
jelenleg is folyik a bírósági tárgyalás.

Istentiszteleteink a fentieken túl interaktívak is:
a résztvevők hozzászólhatnak, kérdéseket tehetnek fel. Sokszor ez a konfliktuskezelés szükségét
is hozza két vagy több ember között. Ugyanakkor a következő alapelvet sem hagyjuk figyelmen kívül: „…minden illendően és rendben történjék” (1. Korintusi levél 14. rész 40. vers).
Célunk, hogy a Menedékvárosban és Kiskunmajsa vonzáskörzetében minél több embert elérjünk az Úr Jézus Krisztus evangéliumával. Gyülekezetünk jellegzetessége, hogy közösségi áhítat (bibliatanulmányozás) minden nap van, mert
az Apostolok Cselekedetei 2. rész 46-47. versei
és a helyi jellegzetességek alapján ezt a látást
kaptuk.

A gyermekotthonból való elkerülés óta hányattatott volt a sorsom. Néhány hónap után mindenhonnan elküldtek. 2012 júniusában segítséggel találtam rá a Menedékvárosra.
Életem fordulóponthoz jutott, mert otthonra
találtam, itt elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Elégedett vagyok és biztonságban érzem
magam.

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban” (1Kor 15:58).

Károlynak fegyelmezett és segítőkész a hozzáállása és
az igyekezete. A velünk történő együttműködése révén szépen rendeződtek a dolgai. Egy reménybeli
foglalkoztatási pályázati program keretében lehetőséget kínálunk neki a munkába állásra, mellyel örömmel kíván is élni.

Terveink a gyülekezetben
Tervezünk egy gyülekezeti kirándulást Kiskunhalasra a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezetbe. A
gyülekezet és a kiránduló lakóközösség egy vasárnap délelőtti istentiszteleten vesz majd részt.
A kiskunhalasi gyülekezet részéről örömmel
fogadták ezt a kezdeményezést és kifejezték,
hogy ha ott leszünk, akkor szívesen biztosítanak
a gyermekek részére külön programot, hogy a
látogatás a gyermekek számára is élmény lehessen.

A Menedékváros
Baptista Gyülekezet céljai
Gyülekezetünk felelősségi körébe tartozik a Menedékvárosban élő emberek lelkigondozása és
gyülekezeti (lelki) otthon biztosítása számukra.
Megítélésem szerint a Menedékvárosban lakó
embereknek különösen nagy szükségük van
arra a bátorításra, vigasztalásra és elfogadó, családias légkörre, amelyet a helyi közösség biztosít. Örömmel tapasztaljuk azt is, hogy a régi
lakók mellett az újonnan érkezők közül többen
is szívesen látogatják az összejöveteleinket.

A Kiskunmajsai Roma Gyülekezet megkeresett
bennünket, hogy egy közös istentisztelet keretében együtt dicsőíthessük velük az Urat. A Roma
Gyülekezetben vannak bemerítkezésre jelentkezők, és a bemerítési alkalomra tőlünk kérték a
helyszín biztosítását. Várjuk, hogy ez a találkozás is létrejöjjön. Emellett meghívtuk a „Sófár”
Messiáshívő Zsidó Gyülekezet lelkipásztorát,
aki egy vasárnap fog szolgálni gyülekezetünkben.

Istentiszteleteink formájában rugalmasak vagyunk: van, hogy az imaházban tartjuk összejöveteleinket, máskor az ebédlőben vagy a főépület vendéglakásában. A melegebb idő beköszöntével pedig a szabadban is tartunk istentiszteleteket, áhítatokat. Azt érezzük, hogy nem annyira

Csaplár Péter
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A BODROGI MENEDÉK SZOLGÁLATOK FENNTARTÓJA:

Szükségeink

„JÓ AZ ÚR”

A megnövekedett létszám miatt szükségünk van
két nagyobb tanteremre az iskolában. A bővítést a
már meglévő egyik szolgálati lakás átalakításával
tudjuk megvalósítani, mert a padlás átalakítása
tűzvédelmi szempontból nagyon költséges. Egy
raktár épületet is szükséges megépítenünk. Imádkozzunk, hogy az Úr rendelje ki az átalakítások
költségét (17 millió forint). Hála ok, hogy sok év
után elkészült a kastély pincéjében működő tornaterem padlójának burkolása.

BODROGI BAPTISTA GYÜLEKEZET
7439 Bodrog, Kossuth L. u. 157.
Lelkipásztor: Paróczi Zsolt
Támogatási lehetőség:
13597539-12302010-00040670
(KDB Bank Zrt.)

Egy gyülekezet születése

A kastélyépület energiatakarékossági felújítására
is beadtunk egy nagyobb pályázatot, melynek
elbírálását jelenleg várjuk.

A „Jó az ÚR” Bodrogi Baptista Gyülekezet 2013
ősze óta tart Kéthelyen istentiszteleti alkalmakat,
hogy az ottani Értelmi Fogyatékosok Otthonában
és a környéken élő istenkereső embereket hitükben
bátorítsa, tanítsa. Februárban hivatalosan is megalakult a gyülekezet, mint a Bodrogi Baptista Gyülekezet körzeti állomása. Az egyik alapító tag így
írt erről:

Selmeczi Ottilia

Bemutatkozunk
Andris, Noémi és Barnabás, ezek vagyunk mi, a
Tóth család. Március elsején költöztünk Tóalmásról Bodrogra. Kárpátaljáról származunk és már 5
éve Magyarországon élünk és magyar állampolgárok is vagyunk. Tóalmáson az Élet Szava Magyarország Alapítványnál voltunk bibliaiskolások
és önkéntesek, ahol a zenei dolgokat irányítottuk.
Zenészek és zenetanárok vagyunk, Noémi énektanár, én pedig trombitát tanítok. Reméljük, hogy
majd Bodrogon tudjuk kamatoztatni tudásunkat.

„2014. február 16-án abban a megtiszteltetésben
volt részem, hogy Madarász Dorkás, Lázi Irma,
Lázi Margit és Bartokos Tamás hittestvéreimmel
megalapíthattuk a Szeretet Forrása Kéthelyi Baptista Gyülekezetet.
Nagyon vártuk már ezt a napot. Tamás barátommal sokat gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a
gyülekezet neve. Én mindenképp azt szerettem
volna, ha a gyülekezet nevében benne van a "szeretet", hisz ez jelképezi a színházunkat, és az abban
lévő emberi kapcsolatainkat. A többiek meg úgy
gondolták, hogy a "forrás" szónak kell benne lenni,
így lett gyülekezetünk neve: Szeretet Forrása.

Hogy kerültünk ide? Egy ideje éreztük, hogy hoszszútávon nem Tóalmás lesz az a hely, ahol élni
szeretnénk, de nem is volt más lehetőség előttünk,
hogy választani tudjunk. Elhatároztuk, hogy minden nap azért fogunk imádkozni, hogy ha Isten azt
akarja, hogy menjünk el Tóalmásról, akkor adjon
egy lehetőséget, egy nyitott ajtót, ahol ilyen embereket keresnek, mint amilyenek mi vagyunk. De
erről még nem mondtunk senkinek semmit. Nem
kellett sokat várnunk a válaszra, mert másnap Dan
Danival volt egy zenei próbám, ahol ő azt mondta,
hogy tudtunkon kívül ő beszélt a bodrogi iskola és
gyülekezet vezetőségével rólunk, és ha egyszer
úgy döntünk a jövőben, hogy Tóalmásról eljövünk, akkor Bodrogon szeretettel várnak bennünket. Akkor elmondtam neki, hogy az előző napon
miért is imádkoztunk Noémivel. Neki is és nekünk
is egyértelmű volt minden. Ez december közepén
történt és márciusban költöztünk.

A szeretet forrása a mindenható Atyánk, a Jézus
Krisztus, és a Szentlélek, és mi magunk, akik kapjuk ezt a szeretetet kötelességünk továbbadni. És
láss csodát! A szeretet osztódik, minél többet adsz
belőle másnak, annál több marad neked.
Gyülekezetük és színházunk céljai hasonlóak.
Színházunk, az Imre Sándor Szeretetszínház céljai,
hogy az Úr dicsőségére játszunk, hisz Ő az, akitől a
talentumainkat kaptuk… hogy a színjátszás eszközeivel segítsük az elesetteket és a rászorulókat, és
darabjaink mondanivalója igyekszik Isten útjára
terelgetni az embereket. Gyülekezetünk is igyekszik majd - lehetőségeihez képest segíteni -, a hátrányos helyzetű embertársainkon. Alig várom
már, hogy a folyamatban lévő kéthelyi otthonba
költözésemmel, belevessem magam a gyülekezet
építésbe és a missziós munkákba.

Tervünk, hogy szeptembertől trombitát tanítok a
zeneiskolában, Noémi pedig fokozatosan, ahogy
gyermekünk engedi, szintén beáll a tanításba. Addig is munkát keresek, és próbálunk beilleszkedni
a gyülekezet és a falu életébe.

Szendrő Attila

Tóth András
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Észak-Írországban jártunk

SAS Alapítvány

Több mint tíz éve már annak, hogy kapcsolatba
kerülhettünk testvérekkel Észak-Írországból. A
barátság az évek során egyre erősödött és kiterjedt sok gyülekezetre, családra. Egymással való
közösségünk intenzitását jelzi, hogy már néhány
észak-ír/magyar házasság is köttettet az elmúlt
években. Számba venni is nehéz lenne, hány
észak-ír csoport érkezett már Bodrogra, hogy
fizikai munkájukkal segítsenek az építkezéseken, részt vegyenek a nyári táborainkban, megosszák velünk anyagi javaikat, közösséget vállaljanak velünk örömben és bánatban egyaránt.
Amikor ez év márciusára szeretetteljes meghívást kaptunk tőlük, hogy egy kisebb szolgáló
csapattal egy hetet náluk töltsünk, azt szerettük
volna, ha azért a sok áldásért, amit tőlük kaptunk, most mi tudnánk valamit adni. Alkalmi
kórusunkkal, néhány zeneiskolásunkkal, segítőinkkel együtt 26-an utaztunk el Belfastba. Bőröndjeinkbe elosztottunk mintegy ötven képet
is, melyeket iskolánk tanulói készítettek. A képekből készült kiállítás megtekinthető volt a
koncertek helyszínén.

2014 áprilisában Kaposváron megnyithatjuk adománypontunkat, melyben a hozzánk behozott,
felesleges, de még használható dolgokat a rászoruló családok között kiosztunk, illetve adományért
cserébe tovább tudunk adni azon emberek számára, akik csekély anyagi körülményeik miatt nem
engedhetik meg, hogy új dolgokat vásároljanak
maguknak. A befolyt összegből pedig élelmiszert
vásárolunk, és szétosztjuk támogatottainknak.
Ezáltal kezdeményezésünk több célt is szolgál. A
más emberek számára feleslegessé vált, de még
használható dolgok nem a szemétbe kerülnek, így
óvjuk a környezetet, és nemcsak a mélyszegénységben élőkön, hanem a nehezebb anyagi körülményekben levőkön is segíthetünk. Az adománypontban dolgozóknak pedig munkalehetőséget
biztosítunk.
Szolgálatunkat a Baptista Szeretetszolgálat támogatásával végezzük, így ezúton a kaposvári Baptista Pont lehet országosan a nyolcadik a sorban. A
helyiség berendezéséhez szükséges faanyagot egy
kaposvári építőanyag kereskedés ajánlotta fel, a
külső reklámfelület pedig szintén egy kaposvári
dekorcég adománya. Az adománypont feltöltéséhez szükséges készletek Erdei István jóvoltából
értek célba. Mindenkinek nagyon köszönjük az
önzetlen segítséget!

Érkezésünk után hamar kiderült, hogy bár adni
mentünk, mi is nagyon sokat kapunk, szolgálni
szerettünk volna, de vendéglátóink szolgáltak
felénk, szinte percről percre. Több csodálatos
kirándulást szerveztek számunkra, azért pedig
különösen hálásak voltunk, hogy esőből semmit,
ragyogó napsütésből viszont nagyon sokat láthattunk a hét során. Köszönjük a Greenwell
Streeti
presbiteriánus
gyülekezetnek,
a
Bloomfieldi presbiteriánus gyülekezetnek és a
Dungannoni baptista gyülekezetnek, hogy
Krisztus szeretetével fogadtak bennünket, hogy
az ő hitük által mi is megerősödhettünk és tudhatjuk, imádságaikban hordoznak bennünket!

Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak még egyszer, hogy adományaikkal segítették raktárvásárlásunkat. Isten áldását kívánjuk
életükre! Hisszük, hogy az Úr kirendeli a hiányzó
összeget is. Köszönjük szépen a szolgálatunkért
mondott imákat is!
Erdei Norbertné

Nevelőcsaládok Közössége
A NECSAK helyzetében a létszám szempontjából
történt változás: az év elején egy fiatal esetében
gondozási helyváltás történt, valamint az Erdei
családba egy két és fél éves ikerpár, Lola és Lidi,
valamint 14 éves testvérük, Gergő került. Nehéz
helyzetből jöttek a gyerekek, nagyon sok törődésre, szeretetre van szükségük, nem kis munkát vállalt ezzel magára a befogadó család.

Juhász Gábor

Az új törvényi módosulások nálunk még nem hoztak változást, sok érdeklődő volt már, de új nevelőszülő nem érkezett. A ránk bízott munkát szeretnénk kitartással végezni, és imádkozó szívvel
várjuk a jövőt.
Madarászné Nagy Ágnes
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