
 
 

Menedék Hírlevél 
A Menedék Alapítvány lapja 

 

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 2016. december 
 

 

A Menedék Alapítvány 30 éve 
 

Isten akarata, sőt parancsa az emlékezés. „Emlékezz vissza az 
egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr!”- szól az Isten 
szava (5Móz.8,2). Ennek a felszólításnak engedtünk ez év 
október 20-án, amikor ünnepélyes keretek között adtunk 
hálát Istennek a tőle elvett gazdag áldásokért. Hálát adtunk 
a jelekért és csodákért, amelyeket rászoruló emberek életé-
ben végzett a Menedék Alapítvány munkatársait eszközül 
használva az elmúlt 30 év alatt. Kedves örömöt jelentett 
számunkra, hogy jól előkészítve, üzeneteket közvetítő, és 
művészi szinten hangzó énekek kíséretével szólaltak meg 
az igei üzenetek, az emlékezések, a tanúságtételek. Isten 
közelségét tapasztaltuk meg ezen az 
alkalmon az alapító gyülekezet imahá-
zában: a budafoki Isten Házában. 
 

Az emlékezés mellett a hálaadás a 
legfontosabb gondolat és érzés a szí-
vünkben.  Amint a beszámolókból 
elénk tárult, a múlt század 80-as évei-
nek elején olyan társadalmi méretűvé 
nőtt főként az ifjúság körében terjedő 
elkallódás, szenvedélybetegség, hogy 
az ateista meggyőződésű Párt az egyházak segítségét kérte. 
Nagy megszégyenülésük volt ez, hiszen húsz évvel koráb-
ban például engem is azért fosztottak meg minden egyházi 
szolgálatomtól, mert fiatalokat hívtam Jézus Krisztus köve-
tésére. Hiába érveltem akkor azzal, hogy a megtért fiatalok 
szorgalmasabb munkások, jobb tanulók és tiszta erkölcsű 
állampolgárok lesznek. Mi Budafokon Isten kezéből vettük 
1984-ben a megnyitott ajtót. Akkor, harminckét évvel eze-
lőtt, nagypéntek éjszakájára imádkozásra hívtuk meg az 
ügy iránt érdeklődő egyházi vezetőket, fiatalokat és gyüle-
kezeteket. Meglepően nagy létszámban (közel 300-an) 
jöttünk össze sok felekezetből, lelkészek, gyülekezetekből 
való fiatalok. Ezen az éjszakán „megfogant” szívünkben és 
elhatározásunkban a Menedék. Budafokon létrejött a Me-
nedék Csoport, amely 2 évvel később – amikor a jogi lehe-
tőség is kialakult – megszületett a Menedék Alapítvány.  
 

Nincs pontos statisztikánk arról, hogy a 30 év alatt hány 
önkéntes fiatal vállalt szolgálatot munkatársként, és szol-
gálta köztünk az Urat. Még kevésbé tudjuk a számát azok-
nak, akik a Menedék Alapítvány által létrehozott intézmé-
nyekben gondozottként találtak otthonra, és változott meg 
az életük. Sok százan vannak. Nem a nyilvántartás, hanem 
a tényleges szabadulások, életváltozások a fontosak, ame-
lyekért magasztaljuk Istent.  
 

Szenvedéssel is járt a Menedék alapítvány születése. Talán 
nem hiba, ha ezt is megemlítem. A szülések általában fájda-
lommal is járnak. Különös, hogy – mint említettem – az 
akkori Párt kért segítséget a kallódó fiatalok mentésében. A 
Pártnak egy másik szervezete, az Állami Egyházügyi Hiva-
tal (ÁEH) viszont kemény támadásokat intézett ellenünk. 
Megtiltották, hogy a Menedék egyházi alapítású szervezet 

legyen. (Mi azt szerettük volna.) „Azt gondolják – hangzott a 
vád – hogy állami támogatással baptista gyülekezeteket alapíta-
nak?”  Tőlem jelentéseket kértek, többször beidéztek, meg-
fenyegettek, felszólítottak, hogy (idő előtt) menjek nyug-
díjba. Legkeményebb támadásuk volt, hogy egy névtelen 
levelet kreáltak, amelyben azt állították, hogy a Menedék a 
Kovács család meggazdagodását szolgálja, hogy én SZTK 
csalást végeztem, uralkodom a gyülekezeten, stb. Komoly 
meghurcolások, mérhetetlenül nehéz imaharcok, és gyöt-
rődések jártak ezekkel a teljesen alaptalan vádakkal min-
tegy három éven át. Ámde Isten mellettünk állt.  

 

A Budafoki Gyülekezetnek is, a Menedék 
Alapítványnak is győzelmes évei voltak 
azok, a támadások ellenére. Állandó 
munkatársként a Menedék Alapítvány 
szolgálatába állt az első főállású munka-
tárunk: Huszár Géza, aki tanári állását 
adta fel és szánta oda (egész szívvel) 
életét az elesettek mentésére. Isten pedig 
munkálkodott, létrejött a Fiúotthon, a 
Leányotthon, Bodrogon a Védett Otthon, 

majd Kiskunmajsán a Menedékváros. Aztán jöttek a la-
zább, a „gulyás kommunizmus” évei, majd 1989-ben a 
rendszerváltás. Azóta pedig egészen más – államilag szabá-
lyozott és támogatott – intézményekké alakult át a Mene-
dék szolgálat.    
 

Az állami támogatás, az intenzív ellenőrzés és irányítás 
kialakulásával az a veszély fenyeget, hogy a szakmailag 
felkészült, megfelelő diplomával is rendelkező munkatár-
sak nem Istentől vett küldetésnek, hanem kizárólag ke-
nyérkereseti, vagy szakmai területnek tekintik a munkáju-
kat. Ez a hozzáállás megrontaná a Menedék Alapítvány 
eredeti küldetését. Sokat segít, hogy a Menedék intézmé-
nyeinek feladatköre eleve olyan munkatársakat vonz, akik 
istenhittel és szeretettel a szívükben a rászoruló embereken 
akarnak segíteni. Erre pedig a Krisztusban vetett hit és 
belőle áradó szeretet tesz alkalmassá. Ez a magyarázata, 
hogy munkatársainkat általában az élő hit és az emberek 
iránt táplált szeretet motiválja már abban is, hogy ezt a 
„szakmát” választották. Mégis fontos buzgón imádkoznunk 
azért, hogy a munkatársaink istenfélelemmel és Krisztus-
hittel a szívükben szolgálatra elkötelezett emberek legye-
nek. Imádkoznunk kell azért is, hogy a munkatársak céltu-
datosan és a Szentszellem kenetével felruházva teljes meg-
oldáshoz, vagyis élő hitre, Jézus Krisztusban új élet elnye-
résére igyekezzenek segíteni a gondozottakat. 
 

Abban a hitben emlékezünk az elmúlt 30 évre, hogy Isten 
gazdag és áldásokban bőséges jövőt készít a Menedék 
Alapítvány számára. A szükség sokat változott, de nem 
kisebb. „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata!” 
(Zsolt. 90,17) 

id. Kovács Géza 
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Kitekintő 
Az elmúlt időszak sajtómegjelenései közül váloga-
tunk: a Menedék Alapítvány szolgálatáról szóló ri-
portok és megszólalások elérhetők weboldalunkon és 
Facebook oldalunkon: 
 

Promontor TV: 30 éves a Menedék Alapítvány 
„Harminc éves a Menedék Alapítvány, melynek nagysza-
bású ünnepi összejövetelét a Péter Pál utcában található 
baptista gyülekezeti házban tartották október 20-án…”  
 

Baptista Rádió: Beszélgetés Kovács Zoltánnal 
A jubileumi évforduló kapcsán beszélgetett 
Merényi Zoltán műsorvezető Kovács Zol-
tánnal, a Menedék Alapítvány kuratóriu-
mának elnökével 2016. október 17-én a 
Baptista Rádió Mozaik című műsorában. 
 

Sonline.hu: Összefogás tégláról téglára 
„A „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet által fenntar-
tott iskola, ha minden a tervek szerint alakul, belátható 
időn belül egy tekintélyes méretű tornateremmel gazdago-
dik a baptista gyülekezet és a település közössége összefogá-
sának köszönhetően, önerőből és adományokból.” 
 

Magyar Televízió: Isten kezében 
Az emberi erőt meghaladó segítségnyújtás mindennapjaink 
része. A Pannonhalmi Apátságban megrendezett "Osztás 
10x10" interaktív fotókiállítás olyan embereket mutat be, 
akik erejükön felül segítenek környezetükön, vállalnak 
felelősséget embertársaikért, kilépve előítéleteikből, túllépve 
munkakörükön, és sokszor szinte a lehetőségeiken is. A 

kiállításban érintettek voltunk: munkatársunk, Bokros 
Anna és családja is feltűnik a képeken, bemutatva szolgála-
tukat. E kiállítás kapcsán keresték meg őket a Duna Tv-től 
és az Isten kezében c. műsorhoz készítettek egy 25 perces 
riportot a családdal, amiben beszélnek életükről, hitükről, 
örömeikről és nehézségeikről. A riport elérhető a Menedék 
Alapítvány Facebook oldalán. 
 
 
 
 
 
 

Élelmiszerbank adományok 
A Menedék Alapítvány az elmúlt év-
ben is továbbítja a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesülettől kapott élelmiszere-
ket átmeneti otthonaiban élő nehéz 
helyzetbe került családok és egyedülállók felé.  
 

November 25-27. között az Élelmiszerbank országos 
karácsonyi adománygyűjtési akciója keretében me-
nedékes önkéntesek segítették az élelmiszer-
felajánlások gyűjtését az érdi Tesco és a kecskeméti 
Auchan Hipermarketben.  A beérkezett adományo-
kat a ránk bízott rászoruló embereknek osztjuk szét. 
 

E-hírlevél 
A jövőben a hírlevelet elektronikus formában is meg-
jelentetjük, kérésre szívesen megküldjük rendszere-
sen e-mail-ben. Kérjük, ha szeretne élni a fenti lehető-
séggel, az alábbi címen jelezze: 
iroda@menedekalapitvany.hu 
 

Figyeljünk egymásra! 
A közelgő nagy hideg miatt fokozottan figyeljünk 
oda a környezetünkben élő idős, egyedülálló vagy 
elesett sorsú emberekre. Ha valami  baj lenne, segít-
ségre van szükség hívják a helyi gondozó központ 
munkatársait, budapesti közterületen tartózkodó 
veszélyeztetett emberek esetében a 061-338-4186-os 
telefonszámot, vagy szóljanak nekünk, hogy segít-
hessünk! 
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 Egy tányér segítség 
A kiskunmajsai Menedékvárosban alapítványunk 
népkonyha üzemeltetésével biztosítja az ott élő haj-
léktalan emberek és kisgyermekes családok számára 
a napi egyszeri meleg étkezés lehetőségét. A nép-
konyha működéséhez tartozó állami támogatás jelen-
tősen elmarad a (takarékos működés mellett jelentke-
ző) kiadásoktól. Mivel sokak számára ez az étkezési 
lehetőség máshogyan nem pótolható, ezért úgy dön-
töttünk, fenntartjuk a konyha működését, s a hiányzó 
összeg pótlására gyűjtést hirdetünk. Keresünk 20 
támogatót, akik havi rendszerességgel 10.000-15.000 
Ft-tal segíteni tud-
ják a rászoruló 
kiskunmajsai csa-
ládok élelmezését!  
Átutaláskor kér-
jük, a közlemény-
ben tüntessék fel: 
„népkonyha”. 

 
1 évet a Menedéknek! 
Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási program 
keretében támogatók jelentkezését várjuk, akik egy 
éven keresztül vállalják, hogy kisebb összeggel, havi 
rendszerességgel, kiszámíthatóan támogatják szolgá-
latunkat (pl. havi 2.000, 6.000, 15.000 Ft-tal, vagy más 
összeggel). Lehetőség van évente egyszeri összeggel 
is támogatni a Menedék Alapítványt. 
 

Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse fel 
címét, vagy e-mail 
címét a kapcsolat-
felvétel érdekében. 
Kérésre „sárga 
csekket” is tudunk 
küldeni, melyen 
díjtalan a befize-
tés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

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

Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse 
fel címét, vagy e-mail címét a kapcsolatfelvétel érde-
kében. Kérésre „sárga csekket” küldünk, melyen 
díjtalan a befizetés.  
 

Kapcsolatfelvétel: 061-789-00-48 
www.menedekalapitvany.hu/tamogatas 
 

A Menedék Alapítvány minden támogatónak tájé-
koztatást nyújt a szolgálat alakulásáról, illetve éven-
te beszámolunk a kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Szükségeink 
A Mamásotthonba szakgondozó, a Menedékvárosba 
gondnok-karbantartó és élelmezésvezető munkatár-
sat keresünk! Érdeklődni lehet: 0620-999-7280 
(Mamásotthon); 0620-999-7287 (Menedékváros) 
 

A Menedékvárosban lakó gyermekek számára sze-
retnénk új játszóteret kialakítani, aminek megvalósí-
tásához forrást keresünk. A gyermekek tervezgetik a 
majdani új játszóteret, az erről szóló videó elérhető 
weboldalunkon. 
 

A „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet 2016-ban 
új tornacsarnok építésébe kezdett az iskolaépület 
szomszédságában. Az építkezés folytatásához pénz-
adományokat a 13597539-12302010-00040670 KDB 
Banknál vezetett bankszámlára várunk. 
 

Nevelőszülőket keresünk! A nevelőszülői szolgálattal 
kapcsolatosan bővebb információ kérhető Madarász-
né Nagy Ágnestől: 0620- 469-7644 
 

Köszönetet mondunk a WOL–Élet Szava Alapít-
ványnak, valamint a Budafoki Baptista Gyülekezet-
nek, hogy lehetőséget biztosítottak átmeneti otthona-
inkban élő gyermekek térítésmentes táboroztatására 
2016-ban is. Hálásak vagyunk azoknak a gyülekeze-
teknek és magánszemélyeknek is, akik az elmúlt 
időszakban rendszeresen, vagy alkalmi jelleggel tá-
mogatták a Menedék szolgálatot. Érdeklődés esetén 
meghívásra szívesen beszámolunk az általunk vég-
zett munkáról a gyülekezeti közösségekben. 
 

 
 

Köszönjük mindenkinek, aki a Menedék Alapítvány javára rendelkezett adója 1%-áról. A beérkezett összeg 
2015-ben 455.000 Ft, 2016-ban 346.000 Ft volt. Kérjük, 2017-ben is támogassa szolgálatunkat adója 1%-ával! A 
kapott támogatást átmeneti otthonaink működtetésére, hajléktalanná vált emberek és kisgyermekes családok 
ellátására és napi segítésére fordítjuk. Az adóbevallás elkészítésekor a rendelkező nyilatkozatot az alábbiak 
szerint töltse ki: 
 

Kedvezményezett adószáma:  1 9 0 0 4 9 0 9 - 2 - 4 3 
 

Kedvezményezett neve:  Menedék Alapítvány 

 

Adó 1% 

http://www.menedekalapitvany.hu/tamogatas
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2016. október 20-án ünnepeltük a Menedék Alapít-
vány létrejöttének 30. évfordulóját. Ünnepségünknek 
a Budafoki Baptista Gyülekezet adott otthont. Visz-
szaemlékezés, bizonyságtételek, köszöntések hang-
zottak el, s együtt magasztalhattuk Istent csodáiért 
Mike József és csapata énekvezetésével. Hálásak va-
gyunk, hogy sokan, valamikori és jelenlegi munka-
társak, önkéntesek, támogatók eljöttek és részt vettek 
hálaadó estünkön! A harminc éves évforduló apropó-
ján hírlevelünkben az aktualitásokon túl ezúttal visz-
szatekintő, összegző írásoknak, bizonyságtételeknek 
is helyet adtunk. 

 
A kezdetek 
Isten uralkodik mindenek fölött. Vezeti azokat, akik 
hiszik, hogy Ő a Mindenható. Ha nem így lenne, 
akkor nem lenne a Menedék Alapítvány sem. Isten 
maga a menedéke mindazoknak, akik hiszik, hogy Ő 
mindenek teremtője és fenntartója és elfogadták Fiá-
nak, Jézus Krisztusnak megváltó áldozatát és követik 
Őt. A Menedék Alapítvány hivatalos megalakulásá-
nak harminc éves jubileumán hálával magasztaljuk 
Istent azokért, akik a Menedék szolgálata által ismer-
ték meg az Urat, és nyertek menedéket az Ő üdvözítő 
kegyelmében.  
 

Igazi menedéket, megoldást azok találnak az életük 
számára, akik Isten Szavát – a Biblia tanítását – életük 
középpontjába helyezik. A Menedék Csoport, majd a 
Menedék Alapítvány azzal az őszinte vággyal jött 
létre még az elmúlt rendszerben, 1984-ben, hogy ezt a 
célt munkálja. Ezt képviseltem én is Budafokon, az 
1984-es nagypénteki imaéjszaka után, a Menedék 
Csoport kedd esti alkalmain, amikor formálódott a 
szervezett munka, a felelősséget vállaló budafoki 
fiatalok és a vezetők spontán alkalmain. Az emeleti 
irodában találkoztunk és nem a jövő tervezésének 
belső kényszere, hanem az akkor, és ott adódó bajba 
jutott fiatalok, illetve megoldásra váró helyzeteik 
késztettek az összefogásra. A készséget pedig a ben-
nünk lévő, Istentől nyert – emberek iránti – szeretet 
motiválta. Ilyet csak önkéntes, személyükben hason-
lóan motivált emberek csinálnak, akik önként áldoz-
nak időt, pénzt és vállalnak másokért veszélyes hely-
zeteket is.  
 

Ilyenek voltunk akkor: egy kifelé nyitott keresztény 
közösség tagjai. Más emberek másért lelkesedtek, 
nekünk a rászoruló fiatalokért való missziós felelős-
ség került a szívünkre. Ekkor ez kiáltó szükség és 
elérhető tevékenység volt. „Versenytársak” nem vol-
tak, nem volt ellenszolgáltatás, csak szükség és fela-
dat, a motiváció viszont az isteni természet gyümöl-
cse volt.  

Kovács Zoltán 
 
 

Kovács Zoltán, a Menedék Alapítvány kuratóriumi elnökének köszöntője 
 

Kovács Géza lelkipásztornak, a Menedék Alapítvány alapítójának vissza-
emlékező szavai 
 

 

Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke köszönti a 30 éves 
Menedék Alapítványt 
 

  
 

   
Az est házigazdája Varga György lelkipásztor (balra fönt), a Mene-
dék Alapítvány kuratóriumi tagja. Személyes hangú bizonyságtételek 
és köszöntés: dr. Kovács Géza (jobbra fönt), Bokros László (balra lent) 
és Madarász Dezső.                                          

(fotók: Huszár Orsolya) 
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Mit viszek magammal?  
A 30 éve működő Menedék Alapítvány szolgálatában 
tizenegy évet én is részt vettem. Mit viszek magam-
mal? Megpróbáltam számba venni… 
 

Viszem magammal a csoda ízét, amikor váratlan, 
nagyszerű eseményeket élhettünk át: áttöréseket 
emberek életében, rendeződő kapcsolatokban, bűn-
bánatban, majd azt követő felszabadulásban. Amikor 
az édesanya azt mondja a gyereknek: gyere haza; 
vagy amikor valaki úgy érzi nálunk, hogy otthon 
van.  
 

Viszem magammal a tapasztalatot, hogy a lehetetlen 
lehetségessé válhat: az érzelmileg megnyomorított, 
lesütött tekintetű fiatalember kiegyenesedik. A tor-
zonborz srác megborotválkozik és egy új tekintetet 
látok. A panaszáradat helyett munkába állás lépését 
és a kis pénz megbecsülését. 
 
Viszem magammal az épp időben érkező adomá-
nyok hírét: a szentestére kerítésen átadott aprósüte-
mények, Feri tandíjára átadott borítékok, teherautó-
nyi ágyak, az intézmény működésére felajánlott meg-
takarítások. Mind-mind akkor, amikor épp szükség 
volt rá. Gondoskodó Isten és engedelmes emberek. 
Köszönjük!  
 

Viszem magammal munkatársaim elkötelezettségé-
nek motiváló hatását: az elvárhatónál eggyel tovább 
tartó lépésüket, a közös küzdelmek izzadtságát, a 
nehéz helyzetekben megmutatkozó rendíthetetlensé-
get és időnként a természetfeletti reménységet. És 
viszem magammal azon munkatársaink fájdalmát, 
akik felé nem szolgáltunk elég jól, és nem álltunk 
melléjük eléggé, amikor elfáradtak, megterhelődtek, 
és a kiégés fenyegette őket. 
  

Viszem magammal az elődök, alapítók hitének, áldo-
zathozatalának felemelő és inspiráló hatását: a kita-
posott utak és új utak keresésének együttesét, a meg-
gyökerezett és megújulni kész gondolkodásmódot. 
Hogy olyan szolgálatba kapcsolódhattunk be, 
amelynek a múltja annál van, akinél a jövője is.  
 

Viszem magammal a nyomasztó pénzügyi helyzet 
kettősségét: amikor a működés fenntartása számsza-
kilag szinte lehetetlen, és mégis túléltük. Amikor a 
nehéz években sorra nyert pályázatokból valamennyi 
intézményünket megújítottuk, de a gázszámlát fizet-
ni alig bírjuk.  
 

Viszem magammal a földi és mennyei realitás egy-
idejű érzését: amikor a késeléssel fenyegető apuka 
fellépése miatt rendőri segítséget kellett kérnünk, a 
másik szobában pedig munkatársaim imában Isten 
segítségét kérték. A fizikai és szellemi segítség mű-
ködött együtt. Viszem magammal Isten gondoskodá-
sának bizonyosságát.  
 

Magammal viszem a sok nyertes pályázat lelkesítő 
hatását, amikor belefoghattunk egy munkába, ké-
pezhettük a ránk bízottakat, vagy önmagunkat, és 
olyan projektekbe foghattunk, melyeket addig csak 
az álmainkban reméltünk. És viszem magammal a 
kudarcot, amikor hosszú előkészítéssel valamit még-
sem tudunk megvalósítani.  
 

Magammal viszem a Fiúotthonban átélt meghitt 
szentestéket, amikor együtt ünnepeltünk azokkal, 
akiknek nem volt hová hazamenni. Az estére készülő 
székelykáposzta receptjének hangos megvitatását 
(amit persze mindenki jobban tud a másiknál), a 
szomorúságot és örömöt együtt a szemekben.  
 

És persze viszek magammal csalódottságot is, amikor 
kudarcot vallott az igyekezetünk, látva lefelé tartó 
spirált, a mélyülő szenvedélybetegséget, hosszasan 
visszatérő játszmaköröket, vagy amikor önmagunkat 
védve nem tudtunk továbbmenni a segítségben.  
 

Mindebben az nyugtat meg: amit tudtunk elvégez-
tünk, ennyire volt erőnk. Hit által láttuk azt is, hogy 
van Valaki, akinek ereje kifogyhatatlan, kreativitása 
végtelen és erejét adja a zsákutcába jutott emberek 
megmentéséért végzett szolgálatunkban. A Minden-
ható Isten, a mi Atyánk Ő, aki az elmúlt 30 évben 
beiktatta a tervébe a Menedék Alapítvány szolgála-
tát, az Ő embereket mentő céljai érdekében. Jó hogy 
nem hagyott ki minket belőle!  

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

Újabb rekord a Mamásotthonban 
Gyakran tapasztaljuk, hogy egyedülálló édesanyák-
nak milyen nehéz bejelentett, a gyermekek ellátásá-
hoz illeszkedő munkarendű állást találni. A biztos 
állás és kereset a család talpra állásának egyik fontos 
eszköze. Minden nehézség ellenére most hálás szív-
vel mondhatjuk el, hogy 12 édesanyából tíznek van 
bejelentett állása, 1 édesanya GYES-en és 1 GYET-en 
van. 
 

Filmklub az otthon lakói számára 
Számtalan plakáttal találkozunk a városban, mely az 
aktuális moziban vetített filmet hirdeti. Felmerülhet a 
kérdés, hogy milyen filmet lenne jó megnézni? Leg-
újabbat? A leghíresebb színészekkel forgatottat? A 
Mamásotthon lakói is szívesen néznek meg egy-egy 
jó filmet. Havonta egyszer Szabóné Papp Klára men-
tálhigiénés munkatársunk tart filmklubot az otthon 
lakói számára. Olyan filmek kerülnek megnézésre, 
mely értékeket közvetítenek, s melyekről jó beszélge-
tés alakulhat ki a filmnézést követően. 
 

Folytatódik a Kreatív Műhely 
Az elmúlt időszakban átlagosan 30, főként iskolás 
korú gyermeket gondozunk a Mamásotthonban. A 
hidegebb idő beköszöntével újra igyekszünk gon-
doskodni a házon belüli élvezetes gyermekfoglalko-
zásokról.  Továbbra is nagy sláger a színezők szép 
színbe „öltöztetése”, de népszerűvé vált a vasalható 
gyöngyökkel való kézműveskedés is. Az adventi 
időszakban külön öröm kézzel készített díszeket 
alkotni, melyeket igen megható lesz látni a ház kará-
csonyfáján is.  
 

(fotó: Huszár Orsolya) 
 

Adományok 
Rendkívül nagy segítséget jelent a Mamásotthonban 
lakó családok számára az adományozók nagylelkű-
sége, hiszen a szépen előkészítet, női és gyermekru-
hák, illetve játékok a családok mindennapjait könnyí-
tik meg. Több esetben a beköltöző család egy váltás 
ruhával érkezik hozzánk, de az adományok révén 
hamar sikerül egy szép kis ruhatárat összeállítani a 
beköltöző édesanya és gyermekei számára. Ugyan-
csak nagy segítséget jelentenek a különböző haszná-
lati tárgyak és könyvek, melyeket kaptunk. Köszön-
jük! 
 

Tetőfelújítás a Mamásotthonban 
A nyári nagy esőzések a Mamásotthon számára is 
nehézséget okoztak. Nagy kiterjedésű beázások je-
lentkeztek, melyek több lakrészben is kellemetlensé-
get okoztak. Bár nem sikerült gyorsan orvosolni a 
problémát, végül sikerült olyan szakembereket talál-
ni, akik vállalták a tetőjavítást, és precíz munkájukkal 
megszüntették a hibákat. Nagyon szépen köszönjük 
a munkájukat! 
 

Munkatársat keresünk! 
A Menedék Alapítvány pályázatot hirdet szakgon-
dozó/gondozó munkakör betöltésére (teljes állás, 
folyamatos munkarend /délelőtt-délután-hétvége/). 
Olyan női munkatársat keresünk, aki elhívással ren-
delkezik a gyermekek iránti szolgálatra és azonosulni 
tud az Alapítvány által is képviselt keresztyén érték-
renddel. 
 

Szakgondozói munkakör már megszerzett képesítés-
sel tölthető be az előírt OKJ végzettségek valamelyi-
kével: csecsemő- és kisgyermekgondozó, csecsemő- 
és kisgyermeknevelő-gondozó, kisgyermeknevelő-
gondozó, csecsemő- és gyermekápoló, gyermek- és 
ifjúsági felügyelő I., gyógypedagógiai asszisztens, 
mentálhigiénés asszisztens, gyermek- és ifjúsági fe-
lügyelő II., csecsemő- és gyermekgondozó, pedagó-
giai asszisztens, házi időszakos gyermekgondozó, 
gyermek- és ifjúsági felügyelő.  
 

Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzzal és részle-
tes motivációs levéllel az alábbi címen: 
mamasotthon@gmail.com. További információ a 20-
516-5876-os telefonszámon kérhető. 

mailto:mamasotthon@gmail.com
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Megérkeztem 
Szeptemberben érkeztem a Mamásotthonba mint 
gyermekgondozó munkatárs. Érettségi után csecse-
mő és kisgyermek gondozó szakot végeztem, mert 
úgy éreztem, hogy kisgyermekekkel szeretnék fog-
lalkozni. Az itteni szolgálatom előtt tizenhárom évig 
bölcsődében dolgoztam, mint kisgyermek gondozó. 
Majd tovább képeztem magam. Elvégeztem a peda-
gógiai és családsegítő munkatársi felnőttképzést. 
 
Kislányként is rendszeresen jártam templomba, de 
igazán felnőttként szólított meg az Úr. Édesanyám 
elvesztése nagyon közel hozta hozzám az Urat. 
Gyermekemet is ebben a szellemben neveljük. Re-
formátus óvodába jár, és az ő szívét is megérintette 
az Úr szeretete. Barátnőmmel egy közösségbe jár-
tunk, ott megfogalmazódott bennem, hogy én is vá-
gyom arra, hogy Isten engem is hívjon el az Ő orszá-
gának építésére. Kérdeztem Istent, hogy hol szeretne 
engem látni, mi az én szerepem az Ő országában. 
Megüresítettem magam, és csak annyit mondtam 
Istennek, hogy én a gyermekekhez értek, tudod, ezt 
tanultam. Kérlek, helyezz el engem egy teljes idejű 
szolgálatban, ahol teljesen Téged magasztalhatlak, 
dicsérhetlek a munkámmal, Uram. Úgy kerültem ide, 
hogy Isten először a Budafoki Gyülekezetbe vezetett. 
Majd a barátnőm szólt, hogy a Mamásotthonban 
lehetőség van szolgálni.  Békesség töltött el, azonnal 
éreztem Isten itt szeretne látni. Szolgálatommal sze-
retném másokkal is megosztani Isten szeretetét. 

Márton Krisztina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIÚOTTHON 

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 
 
 

 

Isten – Menedék – Otthon 
Isten önmagát kínálja fel menedékül az embernek. 
Ha az ember kizárja az életéből Istent, soha sem lesz 
valóságos Otthona és Menedéke. Az embernek lehet 
vagyona, lakása, nyaralója, szép autója, de “mit ér az 
embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke 
kárt szenved?” (Mk 8,35). Örömmel tapasztaljuk, 
hogy a lakóink számára valóságos Otthont, Menedé-
ket jelenthet a Fiúotthon, családias környezetbe ér-
kezhetnek haza. Törekvésünk, hogy minden betérő 
számára nyilvánvalóvá, érthetővé tegyük, hogy a 
valóságos Otthon és Menedék a Mindenható Istennel 
egyenlő. Dávid így ír az egyik zsoltárában: „Csak 
Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménysé-
get”. (Zsoltárok 62,6) Ezt a csendességet, reménysé-
get, békességet Jézus Krisztus kereszthalála által 
örökölhetjük, és a Szent Szellem által teszi elérheto ̋vé 
számunkra az Isten.  
 

Társadalmunk legkisebb szocializációs sejtje, a ha-
gyományos keresztény értékek szerint működő csa-
lád napjainkra megrendült. A keresztény civilizáci-
ónk atomjaira hullott szét, a 21. század második évti-
zedében alig található olyan család, melynek valame-
lyik tagja ne lett volna valamilyen tudatmódosító 
szer áldozata. Ez a helyzet különösen súlyos, ha eset-
leg valamelyik szülő rabja is valamilyen szernek. A 
válások száma is, ha csökken, azért csökken, mert az 
emberek élettársi kapcsolatban élnek, a gyermekek is 
már élettársi kapcsolatokba születnek. Sőt, divattá 
vált váltogatott társakkal „szinglinek” maradni. Ezek 
a beteges társadalmi jelenségek a kapcsolatokban 
folyamatosan bonyodalmakat, és pszichikus jellegű 
betegségeket okoznak (pánikbetegség, skizoid sze-
mélyiségek kialakulása, tudat módosítók rendszeres 
fogyasztása, internet függőség, stb.).  
 

Ilyen szerencsétlen helyzetekből kerülnek hozzánk, a 
Menedék Alapítvány Fiúotthonába a krízisbe jutott, 
utcára került családtagok: depressziósan, apatikusan, 
segítségre szorulva. A tragikus társadalmi kereszt-
metszet ellenére, örömmel jelenthetjük ki, hogy a 
hozzánk kerülő gondozottak nagy százalékának igé-
nye van olyan hagyományos keresztyén értékek sze-
rint működő közösségre, ahol fontos a kiszámítható-
ság, a megbízhatóság, ahol fontos a rend, a rendsze-
resség, ahol csendben, békességben egymás szemé-
lyiségét is tiszteletben tartjuk. A keresztyénségnek, a 

Karácsonyi könyvajánló                                                                                                   
A Menedék Alapítvány gondozásában megjelent 
kiadványok megrendelhetők Központi irodánkon 
keresztül a következő e-mail címen: iro-
da@menedekalapitvany.hu, vagy telefonon: 061-789-
0048. Teljes kiadvány katalógusunk elérhető webol-
dalunkon. 
 

Kovács Géza: Zsidóság és keresztyénség  

Két nép, két vallás, amelyeknek egy az 
Istene, a Megváltója, a Bibliája, ugyanazok 
a prófétái és a hitbeli reménysége...  
Ára: 2.000 Ft 
 

Kovács Géza: János apostol látomásai 
A Jelenések könyve a Mennybe emel 
minket, hiszen jórészt a Mennyben törté-
nő látomásokról és eseményekről számol 
be. Ára: 1.400 Ft 
 

Kovács Géza: Üzenet a gyülekezeteknek 
E könyv a hét mennyei levél üzenetével és 
néhány mai, helyi gyülekezetekben gyak-
ran előforduló problémákra vonatkozó 
látással szeretne segíteni. Ára: 1.500 Ft 

mailto:fiuotthon@gmail.com
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szociális szférának nagy kihívás, hogy a korunk szel-
lemisége által megfertőzött embereket visszavezesse 
Istenhez és a hagyományos értékekhez.  
 

A Menedék Alapítványnál részesei lehetünk ennek a 
nemes törekvésnek, mégpedig Jézus Krisztus neve, 
váltsága és a Szent Szellem hatalma által. Kiköltözött 
és gyógyultan távozott lakóink nagy része folyama-
tos kapcsolatban van velünk, kisebb - nagyobb segít-
séggel utógondozhatjuk o ̋ket. Hála a Mindenható 
Istennek, hogy a Menedék Alapítványnál ez a törek-
vés megvalósítható, és hála azért is, hogy a velünk 
kapcsolatban álló szervezetek is ebben a törekvésben 
partnerként működnek együtt velünk.  

Bartolák Pál  

 

(fotó: Huszár Orsolya) 

Gyümölcsök 
Az elmúlt évben kiköltözött lakóinkkal folyamatosan 
tarthatjuk a kapcsolatot.  Nem csak a mi megkeresé-
seinkre reagálnak, hanem sokszor ők keresnek fel 
minket. Ezek a srácok egy szociálisan légüres térben 
éltek addig, amíg a Fiúotthonba kerültek: 
 

Dani a váci pszichiátriáról, és a váci éjszakai életből 
lett kimentve hozzánk. Krisztián súlyos szenvedély-
beteg, ráadásul a black metal és a fekete mágia rabja 
volt. Reménytelennek tűnő élete rengeteg konfliktus-
hoz vezetett közöttünk. Zoli családjával került hoz-
zánk, egy teljesen kilátástalan helyzetből. Nagyon 
hamar sikerült munkát találnia egy gyülekezeti test-
vér vállalkozásában és a kitartó céltudatos törekvése 
meghozta az eredményt. Családjukkal valamelyest 
rendeződött a viszony, és most egy családos otthon-
ban élhetnek együtt.  
 

Ezek a kliensek Isten bíztatását, megerősítését közve-
títik felénk. Már elköltöztek tőlünk, mégis rendszere-
sen meglátogatnak minket, néha ajándékokat hoz-
nak, esetenként tanácsot, útmutatást kének. Hozzánk 
fordulnak, amikor öröm éri őket, vagy amikor vala-
milyen szükségben vannak. Isten csodáit láthatjuk, 
amikor a fekete mágiából szabadult srác elsőként 
nekünk számol be, hogy gyermeke született, hogy 
szolgálatot és anyagi hozzájárulást vállal egy börtön-

ben lévő volt lakónk felé, csodaként éljük meg azt is, 
hogy köszönése így hangzik: „Az Úr áldjon meg!”… 
Csodaként éljük meg, hogy az a srác, aki rendszere-
sen kimaradozott, rendőrségi ügyei voltak, többször 
majdnem összeverekedett velünk, ez a srác meglepe-
tésszerűen meglátogat minket, hoz ajándékba egy 
nagy dinnyét, vele és a lakókkal együtt beszélgetve 
fogyaszthatjuk el és beszélhetünk élete alakulásáról. 
 

Régi kliensünk, Szilárd is rendszeres visszalátogató 
családtag. Folyamatos munkahelyváltozásai ellenére, 
lassan két éve kiköltözött a Fiúotthonból. Amikor 
hozzánk került, olyan pszichikai állapotban volt, 
hogy hónapokig ki sem jött a szobájából, csak vég-
szükség esetén. Ő ma megtért embernek tartja magát, 
befogadta a szívébe az Úr Jézust… 
 

Jani és Tomi közös albérletből váratlanul kerültek 
utcára. Mindketten nehéz körülmények között ne-
velkedtek. Jani édesapja alkoholista volt, sokat verte 
ok nélkül is a fiát, valószínűleg ennek következtében 
lett pánikbeteg. Tomit az édesanyja egyedül nevelte. 
Sok iskolai konfliktusa volt tanárokkal és diáktársai-
val. Utcára kerülésük után a Fiúotthonba költöztek, 
közel egy évig voltak otthonunk lakói. Takarékos-
kodtak, s egy pályázati lehetőséggel támogattuk őket, 
aminek eredményeként ismét önálló lakhatásba lép-
hettek. Rendszeresen tartjuk velük a kapcsolatot. 
 

Péter tizenöt hónapot töltött el nálunk. Legfőbb mo-
tivációja az volt, hogy végre ismét közös lakásban 
élhessen feleségével és gyermekeivel. Idén novem-
berben segítségünkkel és pályázati forrásból megva-
lósulhatott a család egyesítése és közös albérletbe 
lépés. 
 

Isten csodájaként tekintünk ezekre a srácokra, mert 
élő halottak voltak, amikor hozzánk kerültek és most 
élnek és többen közülük Jézus Krisztust tartják meg-
mentőjüknek. Isten eszközként használja őket, hogy 
megvidámítsa a szívünket, amikor rájuk gondolunk, 
vagy amikor meglátogatnak minket. Hálásak va-
gyunk Krisztusnak, hogy munkatársai, eszközei lehe-
tünk ezeknek a srácoknak az utógondozásában, hogy 
általunk egyfajta „szülőket”, mentorokat adott nekik 
az Isten. 

Bartolák Pál, Vasas László 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (fotó: Huszár Orsolya) 
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MENEDÉKVÁROS 
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 
Tel: 06-77-481-989 
Mobil: 06-20-999-7287 
6120 Kiskunmajsa, Marispuszta tanya 253/A 
E-mail: menedekvaros@gmail.com 
Intézményvezető: Antal György 
 
 

Aktualitások 
Az elmúlt időszakban is igyekeztünk kihasználni 
minden lehetőséget, hogy szakmailag növekedni 
tudjunk. Részt vettünk több, a szakma által szerve-
zett eseményen, melyen mindig sikerült valami újat 
tanulni. Az ott szerzett információkat és tudásunkat 
azután igyekszünk beilleszteni a mindennapjainkba. 
  

Mivel nem csak kapni szeretünk a tudásból, hanem 
adni is, így hálásak vagyunk azért, hogy október 5-én 
a Baptista Szeretetszolgálattal közösen a Menedékvá-
rosban tarthattunk egy szakmai napot, ahol a szere-
tetszolgálat fenntartásában lévő családok átmeneti 
otthonai, illetve a Bács-Kiskun megyei családok át-
meneti otthonainak dolgozói vettek részt. Tartalmas 
időt tölthettünk együtt, melynek lelki alapját Mike 
Sámuel kecskeméti lelkipásztor előadása, a szakmai 
megközelítést pedig a Kormányhivatal részéről 
Czudarhelyi Mária előadása adta. 
 

Kiskunmajsa életében is igyekszünk részt venni, en-
nek jegyében a város által szervezett október 23-i 
ünnepségsorozaton, illetve annak lezárásaként ko-
szorúztuk meg kolleganőmmel az ’56-os áldozatok 
emlékére állított kopjafát.   
 

Az elmúlt hetek már a karácsonyi készülődés jegyé-
ben teltek. Igyekszünk a kapcsolatainkon keresztül 
az embereket megszólítani, hogy az idei évben is sok 
szép ajándékkal lephessük meg gyermekeinket.  
 

November 17-21-ig lehetőségünk nyílt részt venni 
Kiskunmajsa testvérvárosában, Németországban 
Bad-Schönborgban egy kézműves kiállításon és vásá-
ron, ahol a kollegák is sok szép kézzel készített ter-
méket állítottak ki, valamint bemutattuk a helyieknek 
a szolgálatunkat, melyet Kiskunmajsán végzünk.  
 

Hálásak vagyunk azért, hogy idén is nyert a pályáza-
tunk és az élelmiszerbank önkénteseiként adomány-
gyűjtést tarthattunk a kecskeméti Auchan áruházban, 
az összegyűlt adományokat pedig rászoruló emberek 
felé továbbíthatjuk. 
 

Folytatjuk a közmunka programot, melynek kereté-
ben munkát biztosítunk a Menedékvárosban élő, 
nehéz helyzetbe került embereknek. Keressük a to-
vábblépés forrását, hogy értékteremtő munkával 
segíthessük lakóink önbecsülésének visszaépítését. 

  

A népkonyha működtetése komoly terhet jelent a 
Menedék Alapítvány számára. Támogatókat kere-
sünk, akik hozzájárulnának az elavult, már-már mű-
ködésképtelenné vált konyhai főzőeszközök cseréjé-
hez, mellyel megfelelhetünk a jogszabályokban rög-
zített elvárásoknak. 
 

Köszönjük a támogatást mindazoknak, akik az elmúlt 
évben imádságban, anyagilag, vagy tárgyi adomány-
nyal mellénk álltak és segítették a Menedékvárosban 
élő embereket, kisgyermekes családokat! 

Antal György 

 

Különleges találkozások 
Az elmúlt nyáron vendégünk volt Bill Drake (USA) 
és húszfős csapata a Menedékvárosban.  Megtisztel-
tetés volt számunkra, hogy koncertkörútja utolsó 
állomásaként Kiskunmajsán találkozhatunk vele. 
 

 
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendeztük 
családi napunkat Kiskunmajsán. Játékok, ügyességi 
feladatok és finom harapnivaló várta a kicsiket és 
nagyokat egész nap a Menedékvárosban. 
 

Színesedünk 
Az idő előrehaladtával egyre színesebbé válnak a 
családok átementi otthona közösségi területeinek 
falai. Örülünk annak, hogy ily módon is vidám 
pillanatokat és otthonosságot nyújthatunk a nálunk 
élő gyermekek számára. 

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

Híreink 
A Hajléktalanok Átmeneti Otthona életében egy nagyon 
mozgalmas és áldásban bőséges évet zártunk. Intézmé-
nyünk a Menedékváros lakóépületének 2-es lépcsőhá-
zában található. Lakóink a 3. és a 4. szinten vannak 
elhelyezve, külön a férfiak és a nők, összesen 50 férőhe-
lyen. A munkatársak közül néhányan a helyi gyülekezet 
elöljárói, így a gyülekezeti programok és rendezvények 
különös és fontos értéket kapnak az életünkben és lelki 
feltöltődésünkben. A 2-es lépcsőházon belüli közösségi 
terem ad helyet a kedden és pénteken tartott áhítatok-
nak is.  
 

Keressük a forrását a 2-es lépcsőházon belüli villanysze-
relési és festési munkálatok elvégzésének. Ugyanis ezt 
követően tudna az intézmény a 3. és 4. emeletről leköl-
tözni az alsóbb szintekre és nagyobb területet birtokba 
venni. Közmunka programunk keretében jelenleg is 
foglalkoztatunk olyan végzettségű embereket (pl: festő, 
karbantartó), akik munkájukkal segítik a felújítást. Az 
első szinten a villanyszerelési munkálatok készen van-
nak. Szükség van a tárgyi feltételek javítására is (ágyak, 
szekrények), és új burkolatok beépítésére. Házaspárok 
közös lakhatásának megoldása is fontos célunk, jelenleg 
4 pár van az intézményben, akik külön vannak elhe-
lyezve a női és a férfi szinteken. Emellett szükséges a 
férfi férőhelyek bővítése, mert jellemzően több férfi kér 
ellátást, mint nő.   
 

Én és munkatársaim a következő gondolattal végezzük 
a mindennapjainkat: „Amikor Isten Igéje a fejünkből a 
szívünkbe kerül, az eredmény megváltoztatja a hozzáál-
lásunkat, sőt az egész életünket. Köszönöm Uram, hogy 
vagy és ismerhetlek!” 

Tóthné Frank Anikó 

 
Gyülekezeti élet a Menedékvárosban 
Hálával tölt el bennünket, hogy gyülekezeti életünk az 
elmúlt hónapokban nagyon mozgalmassá vált. Szep-
tember 3-án egy testvéri meghívásnak eleget téve a 
Bethesda Gyülekezet közösségi napján vehettünk részt, 
mely nagyon áldott alkalom volt.  
 

Szeptember 11-én a Magyar Keresztény Motorosok 
Közösségének tagjaival állhattunk Isten elé közös isten-
tiszteleten, melynek keretein belül gyermekeinknek a 
gyermekfoglalkozást is ők tartották meg, majd a nap 
lezárásaként mindenkit megmotoroztattak, akinek erre 
bátorsága volt. Nagy élmény volt ez számunkra! 

Ennek a találkozásnak köszönhetően október 23-án a 
Segítség Köve Alapítvány látogatott el hozzánk, akikkel 
boldog órákat tölthettünk el, miközben Istent dicsőítő 
koncertjüket hallgattuk. Különösen nagy hálaadásra 
adott okot az a tény, hogy ahol egykor szovjet katonák 
állomásoztak, ma október 23-án hálaadó dicséretek 
zengenek Isten dicsőségére. A koncert végén az alapít-
vány adományaival megajándékozta a Menedékváros-
ban élő gyermekeket, családokat.  

 
Október 8-án az Út a Reményhez Alapítvány látogatott 
el hozzánk, és gyermekeinknek egy egész délelőttös, 
játékokkal egybekötött bibliai foglalkozást tartottak. 
 

Október 22-re gyülekezetünk kirándulást szervezett a 
Hajléktalanok Átmeneti Otthonában lakók részére, ami-
kor is együtt látogattuk meg Kiskőrösön Fazakas László 
szolgáló testvérünk által a temetőn belül létrehozott 
Széles és a Keskeny út című művét, mely mára országos 
népszerűségnek örvend, és a hívő emberek számára egy 
kis zarándokösvénynek felel meg. Köszönjük László és 
felesége szeretetvendégségét, mellyel vártak bennünket. 
Kiskőrösről visszatérve közös ebéden vettünk részt, 
melyhez az Elesett Öregekért Alapítvány biztosította a 
desszertet adományával. 
 

November 6-án Hálaadó napot tartottunk, melyen ven-
dégünk volt a helyi Bethesda gyülekezet dicsőítő csapa-
ta és lelkipásztoruk, Takács Géza. 
 

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy kegyelme meg-
tart bennünket. Áldjuk Őt azért, hogy gyermekeinket az 
Ő közelségébe vonhatjuk, és nevét megismerhetik min-
dazok, akik nálunk növekednek. Különösen hálásak 
vagyunk azért is, mert a nálunk élő felnőttek nem csak 
lakhelyet és fedelet kaphatnak fejük fölé, hanem Isten 
Igéje által növekedhetnek hitben. Köszönjük mindazok-
nak a testvéreknek, gyülekezeteknek, alapítványoknak 
és szolgálóknak az odaadását és szolgálatát, akik hitben 
és cselekedetben is velünk járják ezt a keskeny utat! 
Kérjük továbbra is, hogy hordozzanak bennünket imád-
ságban, hisz szükségünk van rá. Valamint kérjük azo-
kat, akiket Isten indít, hogy adományaikkal segítsék 
közösségünket, hogy mi is még jobban segíteni tudjuk a 
ránk bízottakat testiekben, lelkiekben! Istené a dicsőség! 
Hála, hála, hála! 

Bogdán-Csató Éva 

mailto:menedekhao@gmail.com
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A BODROGI MENEDÉK SZOLGÁLATOK FENNTARTÓJA: 
 

 „JÓ AZ ÚR”  
BODROGI BAPTISTA GYÜLEKEZET 
7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 157. 
Lelkipásztor: Fábián Sándor 
 

Támogatási lehetőség: 
13597539-12302010-00040670  
(KDB Bank Zrt.) 
 

 
Változások 
23 éves lelkipásztori, intézményvezetői, nevelőszülői 
és tanítói szolgálat után Paróczi Zsolt és Anita lezár-
ták bodrogi munkájukat és Szigetszentmiklóson foly-
tatják szolgálatukat. Hálás szívvel tekintettünk vissza 
az elmúlt évek áldásaira, az együtt bejárt útra. A gyü-
lekezet lelkipásztora 2015. május 1-től Fábián Sándor, 
az iskola vezetését 2016-tól pedig Dan Tiborné Márti 
látja el. A zeneiskola igazgatója Győri Kornél, a Pécs 
Bokor utcai Baptista Gyülekezet presbitere. 

 
2016 júniusában időközi polgármester választást tar-
tottak Bodrogon, ahol a szavazatok többségét Erdei 
Norbert kapta. Isten áldását és eredményes munkát 
kívánunk az újonnan szolgálatba állt vezetőknek! 
 

Nevelőcsaládok Közössége 
Szeretnénk, ha bővülne közösségünk, ezért ezt a le-
hetőséget is felhasználjuk arra, hogy elérhetőségein-
ket közzétegyük: aki úgy érzi, hogy Isten indítja a 
nevelőszülői szolgálatra, kérjük, jelezze felénk az 
alábbi telefonszámon, illetve email címen:  
06 (20) 469-7644, madaraszagi@gmail.com 
 

Bízunk Isten ígéretében: ”Mert csak én tudom, mi a 
tervem veletek – így szól az Úr – békességet és nem 
romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” 
(Jeremiás 29,11) 

Madarászné Nagy Ágnes 

Tornaterem épül Bodrogon 
A „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet 2016-ban 
új tornacsarnok építésébe kezdett az iskolaépület 
szomszédságában. Az adományokból önkéntes 
munkával épülő csarnok belső területe, a pályarész 
12x24 méteres lesz, ehhez egyéb kiszolgáló helyisé-
gek is tartoznak. Az építkezés folytatásához pénz-
adományokat a 13597539-12302010-00040670 KDB 
Banknál vezetett bankszámlára várunk. 

 

Menedék volt a családunk 
A Menedék Alapítvány keretében végzett szolgála-
tunk lényegét röviden összefoglalva azt látjuk a leg-
fontosabbnak, hogy Istennek, Mennyei Atyánk hívá-
sának tettünk eleget. Amikor Isten megszólított 1991-
ben, hogy gyerekek befogadásával kezdjünk el teljes 
időben szolgálni neki, ezt kérte tőlünk: nyissuk ki a 
családunk ajtaját, az intim szféránkat, a féltve őrzött 
kis fészkünket, emberileg nagyon bizonytalan dolgok 
előtt. Az, hogy megtettük, azt bizonyítja, hogy ezt 
tényleg Ő végezte el bennünk, aki mindenre képes! 
Azért volt ez csodálatos és biztonságos, mert Tőle 
kértük, és kaptuk az erőt, a bölcsességet, amikor kel-
lett a gyógyulást, olykor a csodákat is a gyerekeink 
felneveléséhez, a nehézségek elhordozásához.  
 

Két gyermekkel költöztünk Bodrogra 1991-ben: Ráhel 
4,5, Noémi 2,5 éves volt, már vártuk a harmadik 
gyermekünket is. Fogadott gyermekként december-
ben érkezett Jancsi és Ancsa, akik testvérek voltak és 
nagyon hasonló korúak, mint a lányaink. 1992. janu-
árban érkezett Kata 4,5 hónaposan, Dávid 2 évesen. 
Április elején megszületett Ruben fiunk, majd ennek 
a hónapnak a végén érkezett Tamás 4 évesen. 1993 
nyarán érkezett Dorkás, majd 1998 tavaszán Rebeka. 
Utólag felsorolni is sok, akkor természetesnek vettük, 
ment minden a maga útján. Bár voltak komoly nehé-
zségek is. Pl. a gyámhivatali felülvizsgálatok, a szak-
szolgálati ellenőrzések, a vér szerinti szülők látogatá-
sai és zaklatásai tarkították az életünket. Amikor túl 
soknak tűnt, éreztük a Kezet, amely tartott, de érez-
tük a mellettünk élők szeretetét és gyakorlatias segít-
ségét is, akik szintén átmentek ezeken a nehézsége-
ken. A gyerekek növekedésével és fejlődésével sok 
öröm is együtt járt a nehézségekkel. Kibontakozott a 
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tehetségük és az erősségeik, de a gyenge pontjaik is. 
Sok feladatot jelentett a velük való tanulás, foglalko-
zás. 25 év távlatából már látszik, hogy sok jó törekvé-
sünk beérik, bár van, ami még várat magára.  
 

Jelenlegi állapotunk: Ráhel, Jancsi, Ancsa, Noémi, 
Kata, Tamás már saját társával él. Ruben, Dorka is 
önálló, de még nem házas. Rebeka van velünk, idén 
érettségizett. Már 4 unokánknak is örülhetünk! A 
gyerekeink mindegyike szerzett szakmát vagy dip-
lomát. Nem mindegyikük él most szoros kapcsolat-
ban az Úrral, de hitünk és reménységünk az, hogy 
visszatalálnak Hozzá. 

 
Nevelőszülői szolgálatunk talán kudarcnak is nevez-
hető esete Dávid fiunk története. Őt 12 évesen el kel-
lett engednünk, mivel viselkedésével veszélyeztette 
környezetét, és saját magát is. Menet közben derült ki 
róla, hogy súlyos pszichiátriai problémával küzd, 
melyekben nyilvánvalóan genetikus családi öröksé-
gének terhei is megmutatkoztak. Viselkedésének 
kezelése egy idő után meghaladta minden tudásun-
kat és az erőnket. Egy napon tudomásul kellett ven-
nünk: eddig tartott. Jelenleg is börtönben van. Törté-
netét és a reá fordított időt, szeretetet, fáradtságot és 
a csalódásokat mégsem kudarcként éljük meg. Ami 
tőlünk telt, sőt azon felül, amihez kegyelemből erőt 
nyertünk, igyekeztünk megtenni. Nem voltunk töké-
letes szülők és tökéletes nevelőszülők sem, nem sike-
rült minden úgy, ahogy szerettük volna, és ahogyan 
jó lett volna. Azért illeti hála, magasztalás és köszö-
net Istent, amiben győzelmet, áldást és gyümölcsö-
zést adott. Reánk a magvetést bízta, amit őszinte 
hittel és szeretettel végeztünk. A magból életet és 
növekedést csak Ő tud adni. Mi pedig hisszük, hogy 
az elvetett mag a maga idejében meghozza gyümöl-
csét.  
 

25 év távlatából azért vagyunk hálásak, hogy akkor 
engedelmesek tudtunk lenni Isten megszólításának. 
Eszközök lehettünk a magvetésben, ígéretünk van a 
beérésre. Tőlünk akkor menedéket, otthont kért az Úr 
a gyermekek számára. Ezt az elhívást igyekeztünk 
engedelmesen betölteni.  

Madarászék (2016 nyarán) 

Visszatekintés 
1992 nyarán szólított meg bennünket Isten a Róma 
12,1-2 alapján: „Az Isten irgalmára kérlek tehát tite-
ket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok 
oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az 
Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változ-
zatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítél-
hessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki 
tetsző és tökéletes.” Ezek után egyértelmű volt elhí-
vása számunkra. 1993 nyarán költöztünk Békésről 
Bodrogra három gyermekünkkel: Norbi 12, Attila 10 
és Mónika 7 évesek voltak. Néhány hónap múlva 
került a családunkba a 16 hónapos Klaudia, majd 
december elején négy testvér: Tímea (5), Icu és Laci 
3,5 éves ikrek, Krisztián 18 hónapos volt. 1995-ben 
megszületett kilencedik gyermekként Jonatán fiunk. 
Hét évig laktunk a Védett Otthon kastély épületében, 
2000-ben költöztünk új családi házunkba, amelyet mi 
építettünk. Később Tímeának született egy kislánya, 
akit 4 éves koráig szintén mi neveltünk. Mikor őt 
elvitte az édesanyja, már „kirepültek” a gyermekeink 
is, csak Jonatán maradt itthon velünk. Üres lett a 
nagy ház. Ekkor felmerült a kérdés, hogyan tovább?  
 

Isten gyermeknevelésre hívott el bennünket, így 2011 
nyarán újabb két leányt fogadtunk a családunkba: 
Brigi 12, Iza 11 éves volt akkor. 2013-ban Isten újra 
megszólított bennünket, amikor egy 2,5 éves ikerpár 
élettörténetét hallottuk. Ekkor a Máté 18,5 versét 
olvasva szólt hozzánk az Úr és nem tudtunk nemet 
mondani: „És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az 
én nevemben, az engem fogad be.” Így fogadtuk be 
2013 januárjában Lídiát és Lolát, akiket 2 hét múlva 
testvérbátyjuk, a 15 éves Gergő is követett. Így csalá-
dunkban ismét 6 gyermek nevelkedik.  
 

Ma Timi Kutason él, három gyermeke van. Icu 
Nagybakón lakik, két fia született. Laci és Krisztián 
még egyedülállók, ők sajnos a maguk útját járják. 
Klaudia párkapcsolatban él Kadarkúton. Továbbra is 
tartjuk a kapcsolatot mindegyikükkel. Mind hálásak 
Istennek, hogy itt élhettek a családunkban, örömmel 
beszélnek az együtt töltött időszakról.  
 

Visszatekintve az elmúlt 23 évre, nagyon sok szép 
élményben volt részünk. Sok örömet jelentett, aho-
gyan láttuk gyermekeinket felcseperedni, különösen, 
amikor a kicsiny gyermekszájak Istent dicsőítették. 
Persze rengeteg munkával, lemondással járt a neve-
lésük, de Isten mindig annyi erőt adott, amennyire 
szükségünk volt. Voltak problémák, nehézségek is, 
de tudtuk azt, hogy a helyünkön vagyunk, azt tesz-
szük, amivel Isten megbízott, s meríthettünk abból a 
forrásból, ami Tőle ered. Megtapasztaltuk, hogy 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít 
engem.” Hálával és köszönettel tartozunk Istennek, 
hogy részt vehetünk ebben a szolgálatban.  

Erdei család 


