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Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7                               2017. szeptember 
 

 

 

20 éves a Menedékváros! 
 
 

A huszadik laktanyát néztük meg 1996-97-ben 
Huszár Gézával. Kezdtük a budatétényivel, mint 
(az elhelyezkedéséből adódó) legkívánatosabbal, 
voltunk az M3-as autóút mellett, Fejér megyében, 
Pest megyében sok helyen, láttunk alkalmas épüle-
teket, és találtunk sok alkalmatlant. Megdöbben-
tett a választék bősége és az elhanyagoltságuk 
mértéke. Végül Kiskunmajsán kötöttünk ki. Az 
Államkincstár irányított, tőlük kaptuk a címeket és 
ők diktálták a terület 
mennyiséget és biz-
tosították a hivatalos 
hátteret. Az önkor-
mányzatokkal is meg 
kellett egyeznünk a 
hasznosítást illetően, 
és a szerződés létre-
hozását nekik kellett 
támogatniuk, a mi 
céljaink elfogadásá-
val. Ha nem volt elég 
konkrét addig a látá-
sunk, itt a helyzet 
kényszerített arra, hogy pontosan fogalmazzunk.  
 

Imádkoztunk és megfogalmaztuk a céljainkat, de 
rögtönzésekre is szükség volt, amikor a városi 
képviselő testület egyenes városi tévé- és rádió-
adásban vitatta meg velünk, hogy miért jó és 
hasznos a város számára a Menedék tevékenysége. 
A több alkalmon és órákból álló vita után a testület 
egy fős többséggel állt mellénk Kiskunmajsán, így 
megvehettük a laktanyát 21 millió forintért. Állítá-
suk szerint ennyi volt a kaszárnya őrzési költsége, 
amit a Kincstárnak kellet kifizetnünk. Magát a 
kaszárnyát országgyűlési határozattal kaptunk 
meg térítés nélkül. Ez a döntés a Magyar Közlöny-
ben is megjelent. Ma is csodálom, hogyan tudtuk 
kifizetni a 21 milliós „őrzési díjat”. 
 

A Menedék nevében négyen vettük birtokba az 
ideiglenesen Magyarországon tartózkodó orosz 
csapatok kivonulása után azt a laktanyát, amely a 
magas „őrzési díj” ellenére teljességgel lerabolt, 
kifosztott és romos állapotban volt.  

A kaszárnyával együtt 21 hektár területet vettünk 
át, amelyre vonatkozóan tételesen leírattuk, hogy a 
talaj 30 cm mélységig fegyvertől és más káros kör-
nyezetvédelmi hatásoktól mentesítve van. Több 
millió forintot ért nekünk később ez a három sor a 
megállapodásban.  
 

Sok meglepetéssel találkoztunk a későbbiekben. 
Például felfedeztünk egy hatalmas gödröt, amely-
ben nagy, 3-5 méter átmérőjű vadonatúj gumiab-

roncsok voltak. A ve-
zetékek és kábelek 
állapota, az épületek 
lerabolt volta elszomo-
rító, de lehetőségeiben 
bátortó is volt.  
 

Új fejezet kezdődött: 
Huszár Géza és Banicz 
László odaköltöztek és 
hozzáfogtak a hatal-
mas munkához a lera-
bolt, kifosztott és ro-
mos laktanya Mene-

dékvárossá formálásához. Ennek eredményeként 
ma 60 lakás, egy konyha, étterem, gyülekezeti te-
rem áll rendelkezésre, ami több mint 100 fő folya-
matos gondozására nyújt lehetőséget. Három in-
tézmény működik ma a volt kaszárnyában. Sok 
örömet és gondot is jelent számukra ez a létesít-
mény, amely ránk van bízva.  
 

Az évenként tartott Menedék Napok élményei 
igazolják, hogy nem volt hiába semmi, ami itt ve-
lünk történt. Ilyenkor az itt lakók és a munkatár-
sak egy napos fesztiválja, életöröme, közösséggya-
korlása, és bizonyságtétele Isten áldásának kiára-
dását tanúsítják. Másrészt az a gyülekezet, amely 
ezen a szolgálati területünkön is született, él, és 
napról napra, hétről hétre a lakók lelki állapotának 
építésére, megerősítésére végzi Jézus Krisztus ere-
jében és nevében az embereket mentő szolgálatát.  
 

Idén szeptember 15-én hálaadó ünnepséggel tekin-
tünk vissza a Menedékváros elmúlt 20 évére: 
mindarra, amit Isten elvégzett az itt élők életében.  

 

Kovács Zoltán 
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Kegyelemből –  
együtt egy életen át az úton 
Heizer Kornél és Anna története 
 

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.  
Senki sem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül.”  
(Jn 14,6) 
 

Boldog gyermekkor, és ami közös bennünk 
Mindketten Jézus Krisztusban hívő családba születtünk, 
abban az időszakban, amikor Magyarországot még nép-
köztársaságként jegyezték az országok között. Szüleink a 
kommunista évtizedek alatt is nyíltan vállalták hitüket, és 
bennünket is ebben az értékrendben és hitben neveltek. 
Fizikai értelemben nem voltunk a hitünk miatt bántalmaz-
va, azonban az iskolában a tanárok és a diákok részéről is 
sokszor kellett szembesülnünk megvető, lenéző és megalá-
zó megnyilvánulásokkal, amiket nehéz volt gyerekként, 
fiatalként elviselni. Mindezen hatások mellett a szeretettel-
jes szülői, családi és gyülekezeti közösség biztonságot 
adott. A gyülekezetben a gyermekfoglalkozásokon min-
dent megtanulhattunk az Élő Istenről és Fiáról, Jézus Krisz-
tusról. Mindketten 15 éves korunkban értettük meg, hogy 
Jézus Krisztus által, kegyelemből van üdvösségünk, ezért 
átadtuk neki az életünk feletti uralmat, és ezt bemerítke-
zéssel (felnőtt keresztség) is megvallottuk. Isten gyermeke-
ivé váltunk Jézus Krisztus halála és feltámadása által, és ez 
életünk folyamatát meghatározó igazsággá vált. 
 

Kornél: Teltek az évek. 22 évesen becsaptak a munkahelyi 
sikerek – középvezetői munkakör és felelősség, jó fizetés, 
népszerűség, büszkeség. Megvettem álmaim autóját (1980-
ban) egy Fiat 127-est, ami akkor nagyon vagány autónak 
számított. Nagyon büszkén jártam vele dolgozni, de nem 
sokáig. Egyik téli hajnalban sűrű hóesésben haladtam a 
munkahelyem felé. Figyelmetlen voltam, ezért nem adtam 
meg az elsőbbséget az oldalról érkező autónak, és összeüt-
köztünk. Mindkét autóban jelentős kár keletkezett. Az 
ütközés következtében nem sérült meg senki. A „büszke-
ségem” tárgya semmivé vált, az autóm totálkáros lett. A 
karambol előtt 3 nappal – édesapám többször elhangzott 
javaslatára – kötöttem az autóra CASCO biztosítást, így az 
autó értékének 90%-át kifizette a biztosító. Ezeket az ese-
ményeket Isten felhasználta arra, hogy megszólítson. Meg-
értettem, engedetlenségem ellenére Isten nem engedett el, 
hanem kegyelmet adott, kiragadott a céltévesztett állapo-
tomból, és kivezetett a bajból. Megértettem, hogy eltávo-
lodtam tőle, de ő visszavezetett a helyes útra, és ekkor 
bocsánatot kértem Istentől, és elhatároztam, hogy Jézus 
Krisztust követem egész életemen keresztül.   
 

 

Egymásra találva – igen Isten hívására 
Anna: Amikor fiatal lány voltam, a fekete és magas fiúk 
tetszettek, de a férjem alacsony és szőkés hajú férfi lett. 
Csodálom, ahogy Isten átformálta a gondolkodásomat. 
Több csalódás után megértettem, hogy nem a külső a leg-
fontosabb, amikor arra a férfira várok, akivel az egész éle-
temet le szeretném élni. Kornélban megtaláltam azt a tár-
sat, akivel együtt járhatom végig az életünk útját. Közös 
életünk indulásakor megkértük Jézus Krisztust, hogy ő 
irányítsa és védelmezze közös életünket, és a Szent Szellem 
által mutassa meg azt az utat, amin nekünk együtt kell 
haladnunk.  
 

Egy hétköznapi estén, amikor Kornél elment egy gyüleke-
zeti alkalomra, és otthon maradtam 1 éves gyermekünkkel, 
kinyitottam a Bibliát. A Szent Szellem által Isten szelíd 
hangon szólt hozzám, és azt kérte tőlem, hogy amit kér 
tőlem, azt hitből tegyem meg. A kérése az volt felém, hogy 
menjek oda, ahova ő küldeni fog. Imádságban igent mond-
tam Istennek, de nem tudtam, hogy ezt miként mondom el 
a férjemnek. Kornél fizikailag másik helyszínen, de ugyan-
azt az üzenetet kapta Istentől: engedje el azokat a dolgokat, 
amik jelenleg fontosak az életében, vagyis biztonságot 
nyújtó családi, baráti és gyülekezeti hátteret, a vállalkozá-
sát, az építés alatt és beköltözés előtt álló családi házat. 
Még azon az estén hálát adtunk Isten imádságainkra való 
válaszáért és hívó szaváért, megértettük, hogy a rászoruló 
emberek közé hív bennünket. IGENT mondtunk Istennek! 
 

Néhány hónap múlva (1987-ben) egy Somogy megyei kicsi 
faluba, Bodrogra költöztünk a Menedék Alapítvány misz-
sziómunkásaiként. Közel 2 év elteltével a családunkba 
befogadtunk 5 gyermeket, így rövid időn belül 9 gyerme-
kes család lettünk.  
 

Bodrogon éltünk 25 évig. Az eltelt évtizedek alatt Isten az ő 
kegyelme által többféle felelősséget bízott Kornélra: Bodro-
gon megalakult egy evangéliumi gyülekezet, melynek 
egyik szolgálattevője volt, 13 évig polgármestere volt a 
falunak, a Menedék Alapítvány bodrogi vezetőjeként szol-
gálhatott 20 évig. 
A sokféle szolgálat, a megélhetés gondjai, a gyermekneve-
lés nehézségei mindkettőnket kimerítettek. Észrevettük, 
hogy elfáradtunk.  
  

Együtt motorozunk 
Szinte észrevétlenül elröppent 20 év. Gyermekeink felcse-
peredtek, és elég nehéz volt összeegyeztetni a sokféle isko-
lai és szabadidős programjukat. Elő-előfordult, hogy vala-
melyikük feszegette a tűrőképességünk határait olyan 
formán is, hogy ki akart egymás ellen játszani bennünket. 
Ezek az esetek feszültséget gerjesztettek kettőnk között, és 
mire rájöttünk arra, hogy mi a kettőnk közötti probléma 
oka, érzelmileg és lelkileg is elfáradtunk. A helyzetünket az 
is nehezítette, hogy éveken keresztül nem tudtunk több 
napra kettesben lenni, kikapcsolódni és pihenni. Elérkezett 
az a pillanat, amikor nem kerülhettük ki a kettőnk közötti 
nehéz beszélgetést. Isten jó és kegyelmes! Egymásnak 
megbocsájtva és felszabadultan ért véget ez a beszélgetés, 
mert kiderült, hogy külön-külön Jézus Krisztusba kapasz-
kodtunk, és a beszélgetés végén már együtt álltunk Urunk 
és Szabadítónk elé.  
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Barátaink azt tanácsolták, hogy keressünk egy olyan kikap-
csolódási formát, amiben mindketten jól érezzük magun-
kat. A választásunk a motorozásra esett, mert Anna vissza-
emlékezett arra, hogy engem az udvarlás időszakában egy 
Pannónia P 21-es motoron érkezve ismert meg. Megvásá-
roltuk 2003-ban első közös motorunkat. 
 

Kornél: Anna 42 évesen megszerezte nagymotorra a vezetői 
engedélyt, és ezután Isten megajándékozott minket 5 olyan 
évvel, amikor külön motoron sokat motorozhattunk együtt. 
Megismerkedtünk Jézus Krisztusban hívő motorosokkal, 
akikkel barátság alakult ki. A közös motorozások és talál-
kozások alatt megfogalmazódott bennünk, hogy megala-
pítjuk a Magyar Keresztény Motorosok Közösségét 
(MKMK). Az elhatározást tettek követték és 2007-ben 12 
keresztény motorossal megalakult a közösség. Isten külön-
leges ajándékaként éljük meg, hogy mindketten az alapítók 
között lehetünk. Jelenleg az MKMK pásztoraként és elnö-
keként szolgálhatom az Élő Istent és Fiát, Jézus Krisztust. 
 

Megbocsájtás – út egy új barátság kezdetéhez 
Az MKMK tagjaival és családtagjaival 2014 Pünkösdjén 
egy hosszú hétvégére Gyulára motoroztunk. Húsba és 
csontba vágó élményben volt részünk Pünkösd hétfőn. 
Vétlen félként szereplőivé és sérültjeivé váltunk egy közle-
kedési balesetnek. Az egyik körforgalomban oldalról féke-
zés nélkül nekünk jött egy autó és 12 m-re az ütközéstől 
értünk földet. Anna jobb lába a kerékjáratba nyomódott, és 
ezért lábfejének rengeteg apró csontja eltörött és nyílt seb is 
keletkezett, valamint a 12. csigolyája megrepedt. Nekem a 
jobb lábam rápréselődött a motor oldalára, ezért eltörött a 
bokám, és nagy nyílt seb keletkezett, 7-8 cm lágyszövet 
tartotta csak a bokámat. Gyorsan jött a mentő és már az 
orvosok kezei között voltunk. Műtétek következtek majd 3 
hónap gyógyulás és 3 hónap rehabilitáció. A gyerekeink és 
szüleink ápolására voltunk szorulva 3 hónapig. A helyszí-
nelési adatok a bizonyítékok arra, hogy amikor földet ér-
tünk, az „Isten karjaiba estünk bele”. A szakértők szerint 
csoda, hogy életben maradtunk. 
 

A kórházi ágyon eszünkbe jutott egy ígéret és igazság: 
„Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden 
összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik.”. 
Ennek az ígéretnek az igazságáról beszélhettünk a balesetet 
okozónak, mert a baleset napján bejött hozzánk bocsánatot 
kérni. Elmondhattuk mindketten, hogy megbocsájtunk, 
mert Isten, Jézus Krisztus kereszthalála miatt nekünk is 
megbocsájtott. Hálásak voltunk és vagyunk Istennek, hogy 
adott hitet és erőt ehhez. A baleset okozója és a társa min-
den nap meglátogatott bennünket, amíg a Gyulai Kórház 
vendégei voltunk. Sokat beszélgettünk megbocsájtásról, 
hitről, Isten szeretetéről. A beszélgetések által egyre jobban 
megismertük egymást, és így elkezdődött egy új barátság. 
Meglepett bennünket az ő kedvességük – ezzel akkor 
szembesültünk legfőképpen, amikor meghívtak bennünket 
szűk körű családi eseményükre, a házasságkötésükre. 
Örömmel utaztunk Gyulára, hogy velük együtt örülhes-
sünk. Örömünk még nagyobb lett, amikor megkértek arra, 
hogy az étteremben imádkozzam értük, a házasságukért és 
áldjam meg őket. Hálaadással és örömmel teljesítettem a 
kérésüket. 
 

Már több mint 3 évtizede haladunk együtt az úton. Közös 
utunk néhány epizódját osztottuk meg veled, aki olvasod a 
történetünket. Az a reménységünk, hogy életünk részletei-

ben meglátod az igazságos, az önzetlenül szeretető és ke-
gyelmes Istent, aki a mi Édesatyánk. 
 

 „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: 
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” 
(Efézus 2,8-9) 

 
Bemerítés Tordason 
Eljön egy történelmi pillanat minden ember életében, ami-
kor rádöbben, hogy az élet kegyetlen és igazságtalan, hogy 
az emberek gonoszak, hogy megbízhatatlanok és még saját 
magában is csalódik az illető… És úgy érzi, hogy nincs 
ennél lejjebb. A művészet pedig az, amikor az ember innen, 
erről a mélypontról tud rácsodálkozni a világra. 
 

Igen, azt hiszem ez a legmegfelelőbb kifejezés: rácsodál-
kozni. Nem tesz mást, mint meglátni a világban a matema-
tikát, az emberfelettit, a miniatűrt, a gyönyört, a szeretetet. 
 

Ezek az emberek észrevették világunkban az emberfelettit, 
az Istent. Rádöbbentek, hogy milyen aprók, milyen semmik 
ebben az univerzumban és csak Isten az, aki pótolhatatlan-
nak, értékesnek és teljesen egyedinek tartja őket. Istennek 
ők nem egyek a sok gyermek, juh, vagy szolga közül; nem, 
Istennek ők egyetlenek. 
 

fotó: Huszár Orsolya 
 

Bemerítkezésükkel nyilvánvalóvá tették számunkra, hogy 
Isten kegyelmében fürdeni óriási és páratlan dolog. Azt 
hiszem, nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, 
hogy ez az új lépcsőfok hitéletükben a legnagyobb lépés, a 
legcsodálatosabb – pedig ez még csak a kezdet. Az ő életü-
kön keresztül megtapasztalhatjuk Isten kegyelmét és sze-
relmét, melyet minden ember számára elérhetővé tesz. 
 

Úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, amikor körül kell 
néznünk és hálát kell adnunk Istennek mindazért, amivel 
megáldott bennünket. Szeretném, ha Tóth Ibolya, Csapó 
Dalma és Csapó Patrícia élete, az ő hitvallásuk ébredéseket 
hozna ebbe az alvó világba és meglátnánk Istent, megta-
pasztalnánk, hogy nem szűnt meg csodákat tenni. 
 

Tordasi Baptista Gyülekezet 
Bokros Blanka 
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MAMÁSOTTHON 
Tel: 06-1-226-2756 
Mobil: 06-20-999-7280 
E-mail: mamasotthon@gmail.com 
Intézményvezető: Szilágyi Zsuzsanna 
 
 

„Íme, elküldelek titeket…” 
A nevem Józsa Andrea és ez év februárjától dolgozom a 
Mamásotthonban mint gyermekgondozó. Erdélyben 
születtem, pontosabban Szilágyperecsenben baptista 
szülők gyermekeként, amiért nagyon hálás vagyok, 
mivel már kicsi gyermekkorom óta hallhattam Istenről a 
vasárnapi iskolában. Isten ezeken az alkalmakon sok-
szor szólt hozzám és tudtam, hogy mindannyiunknak 
szükségünk van megtérésre, mivel mindannyian vét-
keztünk. 13-14 éves koromban született meg bennem 
először az a döntés, hogy én Istent szeretném követni. 
Már egész fiatal korom óta vágytam arra, hogy rászoru-
ló emberekkel, de főleg gyerekekkel foglalkozzam. Eb-
ből kifolyólag középiskolai tanulmányaim után szociális 
munkás egyetemi végzettséget szereztem.  
 

Január elején az interneten keresztül egyszer csak rá-
akadtam a Menedék Alapítvány álláshirdetésére, misze-
rint gyermekgondozót keresnek a Mamásotthonba. Épp 
munkahelyet szerettem volna váltani és valahol a szoci-
ális területen szerettem volna munkát találni. Nagyon 
megtetszett a hirdetés és gondoltam egy próbát megér, 
így küldtem be a pályázatomat. Aztán egyszer csak 
kapcsolatba léptünk az intézményvezetővel. Mint Isten 
gyermeke meg vagyok győződve, hogy nem véletlenül 
találtam rá az álláshirdetésre, mindennek hátterében 
Isten kezét kellett felismernem akkor, amikor Isten arra 
kért, hogy induljak el ezen az úton és fogadjam el a 
felkínált lehetőséget.  
 

A Lukács 10,3-ban lévő ige volt az a bátorító üzenet 
számomra, ami alapján úgy döntöttem, hogy elvállalom 
ezt a munkát. Annak ellenére, hogy Isten így bátorított, 
hogy igent mondjak, tele voltam aggodalommal, de 
ahogy ide kerültem még inkább biztossá vált számomra, 
hogy a legjobb helyen vagyok. Ő volt az, aki gondosko-
dott számomra megfelelő lakásról és kegyelmével hor-
dozott minden ügyintézésben.  
 

Számomra ez a munkahely szolgálat Istennek és egy 
olyan hely, ahol az Ő illatát terjeszthetem az anyukák és 
gyermekeik felé, amire nagy szükségük van abban a 
krízisben, amibe vannak. Minden nap egy áldás szá-
momra és Isten imameghallgatása. Habár a saját kis 
komfortzónámat ott kellett hagynom, Isten olyan mun-
katársakkal és környezettel áldott meg, akik nagyon 
befogadóak velem. Mindenért Övé legyen a dicséret és 
hála.  
 

„De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által diadal-
ra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti álta-
lunk mindenütt.” 2 Kor. 2:14 

Józsa Andrea 

Bizonyságtétel 
Történetem a Menedék Mamásotthonban kezdődik, és 
oda is tér vissza. Székesfehérváron születtem. Két 
gyermek édesanyja vagyok. Az egyikük Őz Krisztina, 
10 éves, a másik Őz Balázs, 8 éves. Férjnél vagyok im-
már 11 éve. Férjem Őz Balázs. 
 

2012 őszén egyedül maradtam két gyermekemmel egy 
XIV. kerületi albérletben. Mivel magas volt a bérleti díj, 
nem tudtam fizetni azt. Ekkor tovább kellett lépnem. 
Jelentkeztem a Menedék Mamásotthonba. Kaptam idő-
pontot, majd el is jöttem két gyermekemmel. Nagyon 
kedvesen fogadott mindenki. Akkoriban még Huszár 
Géza bácsi volt a vezető.  A felvételi elbeszélgetés után 
eltelt egy kevés idő és kaptam egy hívást, hogy felvételt 
nyertem, melynek nagyon örültem. Itt indult az én hittel 
való kapcsolatom. 
 

2012. november végén költöztünk Huszár Géza bácsi 
segédletével. Nehéz helyzetem ellenére az otthonban 
töltött időszakra örömmel teli szívvel gondolok vissza, 
hiszen megtértem és rátaláltam a lelki békémre, az Úr-
ban lévő boldogságra. Eljártunk a Teaklubra, az áhítatra 
és a vasárnapi istentiszteleten is részt vettünk.  
 

A Mamásotthonban eltöltött idő alatt nagyon kedvesen 
bántak velünk, sok segítséget kaptunk mindenkitől. 
Időközben Huszár Géza bácsi nyugdíjba ment, majd 
Szilágyi Zsuzsanna vette át az intézmény vezetését. 
2014 tavaszán férjem beköltözött a Fiúotthonban, kö-
szönet a közbenjárásért a Mamásotthon dolgozóinak és 
vezetőjének. Másfél hónapon belül egyesült a család. 
Kiköltöztünk Budafokon egy kis albérletbe, melyben 
majdnem két évig laktunk. Ez idő alatt a kapcsolatom 
megmaradt a Mamásotthonnal és a Budafoki Baptista 
Gyülekezettel. 
 

2015 tavaszán megvettük saját otthonunkat Sziget-
szentmiklóson. Mivel a gyermekeim Budafokra jártak 
oviba, iskolába, én pedig ott dolgoztam, mint dajka 
(időközben megszereztem ezt a képzettséget) így napi 
szinten visszajártunk. Mivel Balázska iskolaköteles lett, 
így meg kellett hoznom a döntést, munkahelyet váltok, 
Krisztinek pedig iskolát. Így átírattam kislányomat Szi-
getszentmiklósra, Balázst pedig ugyanide beírattam az 
első osztályba.  
 

2016 őszén ismét egyedül maradtam két gyermekemmel 
és kutyusunkkal, Lizával. Tudtam, az Úr mindig ott 
van, vigyáz ránk, gondot visel rólunk. Munkahelyváltás 
történt, így egy szigetszentmiklósi magánóvodában 
kezdtem dolgozni, de sajnos gyermekeim betegek let-
tek, így a próbaidő alatt megköszönték az eddigi mun-
kámat.  Ekkor jött a segítség. Zsuzsa felajánlott nekem 
egy munkát a Mamásotthonban. Elfogadtam, most is itt 
dolgozom. Nagyon sok segítséget kaptam a Mamásott-
hontól, a Fiúotthontól, a Budafoki Baptista Gyülekezet 
gondnokától, a Menedék Alapítványtól és elsősorban az 
Úrtól, hogy mindig velünk van és gondot visel a csalá-
domra.  Időközben felvettem a kapcsolatot a Sziget-
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szentmiklósi Baptista Gyülekezettel is, melynek vezetője 
kapcsolatban van a Menedék Alapítvánnyal a régi 
időkből. Köszönöm az Úrnak, hogy a helyes útra terelt 
és vigyázza az utunkat a családommal.  
 

Köszönet az újfent megismert ismerősöknek a segítség-
ért. Köszönöm a segítséget a Menedék Alapítványnak, a 
Mamásotthonnak, a Fiúotthonnak, a baptista gyüleke-
zetnek és az Úrnak, hogy gondot visel ránk most, és 
mindörökké. Ámen. 

Őz Krisztina 

 

Gasztro-kézműves gyermeknap  
Május 25-én délután az óvodákból, iskolákból hazajött 
gyerekeknek elérkezett a várva várt kókuszgolyó gyár-
tás alkalma. Judit néni, a lelkes nyugalmazott gyógype-
dagógus ötlete és önkéntes ottléte örömöt okozott a 
gyerekeknek.   
 

A jelenlévők körülállták a konyhaasztalt, ott az előre 
bekészített kakaós masszából csippentgetve különböző 
méretű kókuszgolyókat, illetve érdekes formákat alkot-
tak, egymás művein jót derülve. A műhelymunka alatt 
bátorító szövegű keresztény gyermekdalok, Halász 
Judit és az Alma együttes dalai színesítették az együttlé-
tet. Az alkotások még aznap el is tűntek, beépülve a 
készítők és családtagjaik, ill. a munkatársak testébe. Az 
együttlét jó íze pedig hosszabban is megmaradhat, erő-
sítve a Mamásotthonban lakók közti kapcsolatokat. 

Józsáné Kati 

 

Új mosógépeket kaptunk 
Nagy izgalomban és örömben volt részünk nyár elején a 
Mamásotthonban. Az Ír-Magyar Üzleti Kör tagjainak 
adományaként két új, nagy teljesítményű mosógépet 
kaptunk a családok nagy örömére. Az édesanyák lelke-
sedéssel vették használatba a mosógépeket. Az új "jöve-
vényeket" a gyerekek is nagy kíváncsisággal fogadták. 
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket az Ír-
Magyar Üzleti Kör tagjai felé, hogy nagylelkű felajánlá-
sukkal segítik a Mamásotthonban lakó családok min-
dennapjait. 

 

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 
 
 

 

Lezárul egy időszak 
Hét év szolgálat után 
lehetőségem nyílt rá, 
hogy továbblépjek a 
Menedék Fiúotthoná-
ban töltött, bentlaká-
sos szolgálatomból. 
Döntésemet nehezen, 
sok imádságos, vívó-
dásokkal eltöltött 
éjszaka után hoztam 
meg.        fotó: Huszár Orsolya 

 

Továbblépésem ellenére továbbra is szolgálatomnak 
tartom, hogy jelen legyek segítőként a Fiúotthonban. 
Isten csodájának tartom a Menedék Alapítvány műkö-
dését és nagyon hálás vagyok azért, hogy ott kiválasz-
tottként segítő lehettem, lehetek a Mindenható kegyel-
me által. Az elmúlt éveim szolgálata által (sokszor erő-
mön felül) Isten megengedte, hogy a ránk bízottakra az 
Ő tekintetével nézzek. Mi emberek és mi keresztyének is 
tele vagyunk előítélettel a rászorultakkal szemben.  
 

Talán fáradtan, mégis lelkesen, csodálattal tekinthetek 
vissza Isten munkájára, megerősítésére a szolgálatom-
ban. A világ tele van olyan perifériára került emberek-
kel, akikre könnyen azt mondjuk, hogy reménytelenek. 
Itt az alapítványnál sok olyan emberrel találkozhattam, 
akik nagyon rosszul szocializáltan kerültek hozzánk. 
Szinte minden ellátott. Isten ajándéka, hogy nem meg-
különböztetünk, hanem „észreveszünk”. Észrevesszük, 
meglátjuk az emberekben rejlő apró kincseket, változni, 
változtatni akarást. A Mindenható kimunkálta bennem, 
(minden alkalmatlanságom ellenére), hogy segíthessek 
„változtatni akarást” elérni az apátiában, vagy valósá-
gosan nehéz helyzetben levő rászorultaknak. Ténylege-
sen reménytelen életek alakultak át a szemem láttára az 
évek folyamán. Ezek az újjá alakult életek, emberek 
rendszeresen felkeresnek, MENEDÉKNEK tekintenek 
minket.  
 

Ezeket a visszaigazolásokat használta Isten arra, hogy 
továbbra is – immár önkéntesként – végezzem a szolgá-
latomat a Menedék Alapítványnál, és a segítséget igény-
lők felé. Hálával és további jelenléttel lépek tovább! 
Dicsőség az Istennek!  
Köszönöm! 

Bartolák Pál   
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Közfoglalkoztatottak a házban 
„A magyar ember büszkébb annál, hogy könyöradomá-
nyokból és segélyekből éljen, szeret megdolgozni a java-
iért” – olvastam egy interjúban nemrég.  A közfoglal-
koztatási program a hajléktalanok világában igen hasz-
nos előrelépést jelent, mert akik már régóta vagy még 
talán soha nem dolgoztak, azoknak segít visszatérni a 
munka világába.  
 

Gyakran találkozunk olyan srácokkal a Fiúotthonban, 
akiknek mentális-pszichés állapota nem teszi lehetővé 
az elhelyezkedést az elsődleges munkaerőpiacon, köz-
foglalkoztatás keretében Alapítványunknál azonban 
egyfajta védett közegben helyt állnak és értékes munkát 
végeznek. Van miért felkelni, van felelősségvállalás és 
ez motiválja lakóinkat. Van, hogy olyan alapok elsajátí-
tásával kell kezdeni a munkába állást, ami másoknak 
természetes, például: nem hatékony a talicskázás, vagy 
sepregetés, ha egyik kezemben folyamatosan telefon 
van; a munkaidő pontosan reggel nyolckor kezdődik és 
nem ér véget az ebédidővel, stb. 
 

Az elmúlt évben több lakónk is részt vett már a prog-
ramban, jelenleg három fiatalember dolgozik közfoglal-
koztatottként takarítóként, segédmunkásként, vagy a 
weboldalunk építésében vesznek részt. Több alkalom-
mal tapasztaltuk, hogy a közmunkából továbblépnek 
lakóink és elhelyezkednek a nyílt munkaerőpiacon. 
Mindezt jelentős eredménynek tekintjük. 

Vasas László 

 

Élelmiszer adományok 
A Menedék Alapítvány az idei évben is továbbítja a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott élelmiszer- 
adományokat átmeneti otthonaiban élő nehéz helyzetbe 
került családok és egyedülállók felé.  
 

A 2017. év fejleménye, hogy külön együttműködési 
megállapodás alapján immáron naponta megkapjuk egy 
közeli nagyáruház napi élelmiszerfeleslegét, így napról-
napra főként pékáruval és zöldség-gyümölccsel segítjük 
a Fiúotthon és a Mamásotthon lakóit. Köszönjük és 
megbecsüljük az adományokat! 
 

Legyünk közösségben! 
Továbbra is működik Teaklub szolgálatunk, ahol heten-
te csütörtök esténként kinyitjuk a kapukat és várunk 
mindenkit, aki közösségre vágyik, és szívesen bekapcso-
lódna egy jó beszélgetésbe. A gyermekek számára hét-
ről-hétre külön programmal készülünk. Várunk szere-
tettel minden érdeklődőt a Budafoki Baptista Gyüleke-
zet imaházában. Cím: Budapest XXII. Péter Pál utca 17-
19. Egyúttal köszönjük minden segítőnek és önkéntes-
nek a hűséges szolgálatot! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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  
történő 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 
gyakran előforduló problémákra  
vonatkozó látással szeretne segíteni.  
Ára: 1.500 Ft 
 

Kovács Géza: Isten és a történelem 
„A történelem a mindenható, szent Isten 
ruhája, olyan ruha, amelyet Ő maga terve-
zett meg és Ő maga készített és készíti el 
folyamatosan…” 
Ára: 2.200 Ft 
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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 
 
 

Visszatekintés 
Hálaadással gondolunk az elmúlt időszakra, különös 
tekintettel arra, hogy idén ünnepeljük a Menedékváros 
20 éves fennállását. Hálával tekintünk vissza, hogy Isten 
megtartotta, megsegítette, fejlesztette a Menedékvárost, 
a benne és érte élőket egyaránt.  Ezzel a lelkülettel em-
lékezünk és készülődünk az előttünk álló hónapokra.  
 

Kiskunmajsa várossal való együttműködésünk tovább 
mélyült, az Önkormányzat megkeresésére és támogatá-
sával egy krízislakás kialakítására is sor került.  
 

A munkatársak továbbképzésére adott módot a révfü-
löpi országos konferencián való részvétel április 6-7-én. 
 

Június 6-7-én a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
irodalom-dráma tagozatának 9. évfolyamos hallgatói 
osztálykirándulásuk keretében színesítették gyermek-
napunkat. Akadályversenyt rendeztek, és előadásaikkal 
szórakoztatták a résztvevőket.  
 
Július folyamán ismét ellátogatott hozzánk a tavaly 
nyáron nagy sikerrel fellépő Bill Drake és dicsőítő csa-
pata. Hálásak vagyunk fantasztikus előadásukért! 
 

Szintén júliusban került megrendezésre intézményeink-
ben a már hagyománnyá vált Menedék-nap. Munkatár-
saink családjukkal és az itt élőkkel együtt egy progra-
mokban gazdag, hangulatában emelkedett, meglepetés-
sel teli vidám napot töltöttek együtt, sor- és akadályver-
senyekkel, focizással, Ki-Mit-Tud-dal, közös étkezéssel, 
beszélgetésekkel.  
 

Szeptember 15-én tartjuk a fent említett jubileumot, a 
Menedékváros fennállásának 20. évfordulóját, melyre 
ezúton is hívunk, várunk minden érintettet, aki hálás 
szívvel ünnepel és emlékezik velünk Isten gondviselő 
kegyelméről. A hálaadó nap méltó lezárásaként vendé-
günk lesz Pintér Béla keresztyén előadó, aki koncertjé-
vel járul hozzá közös ünneplésünkhöz. A program 15 
órakor kezdődik a kiskunmajsai Menedékvárosban. 
 

A családok átmeneti otthonának további díszítése, szé-
pítése is feladataink közé tartozik. Ezért ismételten ecse-
tet ragadunk és lépcsőházunkat, közös élettereinket 
mesemotívumokkal bővítjük. Az elköltözött családok 
pozitív visszajelzései megerősítik ezt az irányvonalat, 
sokan emlegetik a nálunk tapasztalt színvonalat és ellá-
tást. Nagy segítséget jelent, hogy a gondnoki lakásban 
ismét laknak. Antal Károly a közmunkaprogramban 
foglalkoztatottakat munkavezetőként ellátja munkával, 

koordinál, és együtt dolgozik velük.  A környezetben is 
látványos változások észlelhetők. 

 
Megnyugvással tölt el bennünket, hogy a Baptista Sze-
retetszolgálatnak köszönhetően idén is folytatódik a 
Menedékvárosban a közmunka program, így sok olyan 
lakónk is dolgozhat, akik egyébként nem tudnának 
megjelenni a nyílt munkaerőpiacon. Reméljük, hogy ez 
a lehetőség közelebb viszi őket a munka világához, és 
tapasztalataikkal képesek lesznek továbblépni. 
 

Idén is folytatódik a konyhakert megművelése a lakóink 
által, a termények felhasználásával bővíthetik az élel-
mezésüket, csökkenthetik kiadásaikat.  

 
 

Az új közétkeztetési törvény nagy terhet ró népkony-
hánkra, nehezen finanszírozható a megújult működte-
tés, költségvetésünket igen megterheli. Nagyon köszön-
jük mindazok segítségét, akik rendszeres támogatásuk-
kal személyesen hozzájárulnak a beszerzések bővülésé-
hez, az anyagi hiányok csökkentéséhez!  
 

Terveink között szerepel a lebontásra került játszótér 
teljes újjáépítése, azonban ennek forrását, lehetőségeit 
még nem látjuk. A közösségi élettér biztonságos szabad-
téri kialakítása elengedhetetlen a szabadidős tevékeny-
ségek kulturált eltöltéséhez és különböző programok 
megvalósításához. 

Antal György 
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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 
 

Bőséges áldás 
A Hajléktalanok Átmeneti Otthona életében egy nagyon 
mozgalmas és áldásban bőséges félévet zártunk. A Jó 
Isten kegyelme átjár minket. 
 

A lakóink közül többen is megoldásra találtak hajlékta-
lanságuk megszüntetésében. Sikerült albérletet kivenni-
ük, főállásban elhelyezkedniük, biztos megélhetést ta-
lálniuk.   
 

Örömünk, hogy a Hajléktalanokért Közalapítvány által 
kiírásra került „Közterületen élők számára természetbe-
ni juttatás biztosítása RSZTOP” programra benyújtott 
pályázatunk nyert, mely kiegészítő étkeztetést biztosít 
jövő év januárjától a Hajléktalanok Átmeneti Otthoná-
ban lakók számára. Kétnaponta legfeljebb 100 adag 
előre csomagolt ételt kapunk 2020. év decemberéig. 
Reménységünk szerint ez csökkenteni fogja a népkony-
ha működésének költségeit is. Az intézményünkben 
lakó emberek ebéden kívüli étkeztetése így megoldott 
lesz. Jelenleg a népkonyha segítségével ebédet biztosí-
tunk a lakóink számára. Adományokból (Élelmiszer-
bank, Máltai Szeretetszolgálat, kollegák felajánlásai) 
igyekszünk azon lenni, hogy reggeliben és vacsorában is 
részesüljenek azok az ellátottak, akiknek nincs pénzük 
élelemre. Köszönjük az adakozó közösségek, helyi em-
berek segítségét, akik bútorokkal, ruhákkal, könyvekkel, 
zöldségekkel és gyümölcsökkel támogatnak minket! 
 

További örömünk, hogy a lépcsőházunk felújításának 
munkálatai nagyon jó ütemben haladnak.  Elkészültek a 
villanyszerelési és a festési munkálatok, folyamatban 
van az adományba kapott PVC padló lerakása. Isten 
segítségével ősszel lakóink az épület felújított, alsóbb 
szintjeire költözhetnek. 
 

Hálát adunk a Menedékvárosban működő Baptista 
Gyülekezetért, hogy a tagok munkájukkal, programja-
ikkal segítik a mindennapjainkat, és fontos szerepet 
játszanak az itt lakók lelki gondozásában. 
 

Köszönöm a munkatársaim és az önkéntes segítőink 
mindennapi fáradhatatlan és kitartó munkáját! 
Dicsőség Neked, Istenünk!   

Tóthné Frank Anikó 

 
 
 

Gyülekezeti élet a Menedékvárosban 
Gyülekezetünknek az elmúlt időszakban sok áldásban 
volt része. Hálásak vagyunk Istennek, hogy kegyelme 
megtartja ezt a kicsiny, de annál lelkesebb közösséget. 
Hála azért, hogy egy állandó rend alakult ki az istentisz-
teletek megtartásában, és szeretettel, örömmel jönnek 
hozzánk a szolgálattevő testvérek, és hogy idén is több 
programot tudunk szervezni a gyülekezeten belül. 
 

Urunk kirendelt mellénk egy ügyvezető lelkipásztort 
Friebert Tibor személyében, aki a Kiskunhalasi gyüleke-
zet pásztora. Tibor testvérrel igazán jó a kapcsolatunk, 
sok segítséget kapunk tőle, segíti a gyülekezet munká-
ját, ellát minket bölcs tanácsokkal. Az év eleji megbeszé-
lésen elhatároztuk, hogy az idei év az evangelizáció 
jegyében fog telni. Ehhez a tervhez pályázatot írtunk, 
majd nyertünk is. Emellett minden hónap első vasár-
napján evangelizációval egybekötött istentiszteletet 
tartunk a Bethesda Gyülekezet dicsőítő csapatával és 
Takács Géza testvérünkkel. Akarunk-e úgy élni, hogy 
ajánlható legyen életünk? Nem azért hiszünk, mert 
szüleink erre tanítottak, hanem mert megismertük Isten 
jóságát és kegyelmét. 
 

Március 11-én gyermeknapot tartottunk, ahol az Út a 
Reményhez Alapítvány munkatársai hirdették Isten 
Igéjét a kicsiknek. 
 

Május 7-én Isten kegyelméből evangelizációval egybe-
kötött anyák napi ünnepséget tartottunk. Köszönetet 
mondunk Bogdán-Csató Évának, aki nagy odaadással 
készítette fel gyermekeinket az ünnepségre. Gyermeke-
ink ajándékkal, virággal és sok-sok verssel, énekkel 
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Az Igét 
Takács Géza testvérünk hirdette. Mennyei Atyánk, kö-
szönjük a lehetőségeket, hogy megoszthatjuk a Tőled 
kapott szeretetet! Segíts megvallanunk megváltó ke-
gyelmedet! 
 

Június 4-én egy csodás gyermeknapot tartottunk, me-
lyen vendégeink voltak a szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium 9. d osztályos irodalmi-drámai tagozatos 
diákjai. Köszönjük az általuk hozott műsort és vetélke-
dőket! Ehhez az alkalomhoz járult hozzá az Elesett Öre-
gekért Alapítvány vezetősége, akik finom fánkokat 
küldtek nekünk ez alkalomból. Hálásak vagyunk Csó-
lyospálos Önkéntes Tűzoltóinak, akik autójukkal láto-
gattak el hozzánk, hogy gyermekeink egy kis időre 
birtokba vehessék azt, majd kisebb tűzoltási bemutatót 
tartottak nekünk. Ez úton is köszönjük nekik, hogy 
gondoltak ránk! Köszönjük a Családok Átmeneti Ottho-
na munkatársainak, hogy ajándékokkal kedveskedtek 
vendégeinknek, gyülekezetünk pedig jégkrémmel lepte 
meg gyermekeinket. Ez a nap nagy élmény volt min-
denkinek. 
 

Június 6-án Urunk kegyelméből egy emlékezetes evan-
gelizációs estet tartottunk a Menedékvárosban nyolc 
gyülekezet tagjainak részvételével. 
Istennek legyen hála az eddig létrejött alkalmakért! 

 
Menedékváros Baptista Gyülekezet vezetősége 

mailto:menedekhao@gmail.com


 

Menedék Hírlevél                           20 ÉVES A MENEDÉKVÁROS! 

 

9 

 

 

Menedékváros – a kezdetekről  
A Menedék Alapítvány munkatársaival rendszeresen részt 
vettünk a Népjóléti, majd később a Szociális és Egészség-
ügyi Minisztérium által kezdeményezett igényfelmérő, 
iránymutató alkalmakon. Ekkor már működő „intézmé-
nyeink” voltak: a Teaklub, a Teabusz, a Fiúotthon, a Leá-
nyotthon és a Nevelőszülői hálózat Bodrogon.  
 

Abonyban egy hajléktalanokról szóló összejövetelen került 
szóba a kiüresedő szovjet laktanyák hasznosításának ötlete 
a hajléktalan ellátásban. Ezt követően a Menedék heti meg-
beszélésein rendszeresen imádkoztunk ezért a lehetőségért. 
Jelentkeztünk is egy ilyen ingatlan hasznosítására, majd 
hajléktalan és szociális ellátásra elvi engedélyt is nyertünk 
egy volt szovjet laktanyában. A feltétel a helyi önkormány-
zat megnyerése, és hozzájárulása volt.  
 

Elkezdődött a keresésünk: ima, ima, és esetleg a javasolt 
helyek megtekintése volt a feladatunk. Az első javasolt hely 
Lőrinciben a Herédi laktanya volt. Az önkormányzat felté-
tele pedig az, hogy az egész város szennyvízhálózatának 
kiépítését finanszírozzuk a hozzájárulásért cserébe. A Me-
nedék Alapítvány számára ez lehetetlen volt, így hat éven 
át folytattuk a keresést sok-sok önkormányzattal felvéve a 
kapcsolatot. A 31. javasolt hely volt Kiskunmajsa. Itt a 
polgármester megértette a céljainkat és támogatta a kéré-
sünket. Így 1997. március 17-én ide mentünk el négyen a 
Teabusszal, és elkezdődött a Menedék Alapítvány új misz-
sziós programjának kiépítése.  
 

Honnan ered a név? A Bibliában Mózesnek adta az Úr 
annak idején feladatul, hogy jelöljön ki menedékvárosokat, 
hogy „oda meneküljön a gyilkos, ha nem szándékosan öl 
meg valakit. Legyenek ezek a városok menedékül a vér-
bosszuló elől, hogy ne haljon meg a gyilkos, amíg oda nem 
áll a közösség elé ítéletre.” (4 Mózes 35,10). Igaz, hogy mi 
azt gondoltuk, hogy a nehéz sorsú emberek közt gyilkos 
talán mégsem lesz, a való élet azonban hamar ránk cáfolt! – 
Már az első odaérkező 5 ember közül egy gyilkosságért 
töltötte le a börtönbüntetését. Isten megadta neki a bűnbá-
nat és a bocsánat kegyelmét: Jézus Krisztus vérében meg-
tisztulva megtért és testvérünkké lett.  
 

A laktanyában – az épületek és a terület átvételekor – se 
víz, se villany, se csatorna, semmilyen közmű nem műkö-
dött. A vizet közkútból a városból hordtunk kannákban, a 
mellékhelyiségekben vödörrel történt a leöblítés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A főzés és étkezés helye a Teabuszon volt. Az első éjszaká-
kat is a buszban töltöttük, még olyan hideg időben is, ami-
kor reggelre a lavórba belefagyott a víz.  
 

Az önkormányzattal történt előzetes megbeszéléseken 
előkerült a kérdés, hogy a befogadott gondozottak között 
lesznek-e börtönből szabadultak, alkoholisták, kábítószer-
élvezők? Az igenünk a testület egyes tagjaiból felháboro-
dást, és a működésünk ellenzését váltotta ki. Mégis sikerült 
meggyőznünk az önkormányzat testületét arról, hogy 
minden elesett ember számára meg kell adnunk a lehetősé-
get és az esélyt a gyógyulásra.  
 

Odaérkezésünk után egy évvel megalakulhatott a Mene-
dékváros gyülekezete 18 taggal. A gyülekezet ma is él, jó 
néhány problémával ugyan, de még több örömmel és hit-
tel. Egyik vezető tagja szintén gyilkosságért ült börtönben. 
Még a börtönben megtért az Úrhoz, új életet nyert, és élő 
hitben, a bűnbocsánat örömében szolgálja az Urat.  
 

A Menedékváros ma is működik munkatársakkal, gondo-
zottakkal. Nemrég (megnyert pályázati forrásból) szépen 
felújították a lakásokat és hőszigetelték az épületet, modern 
fűtési berendezést kaptak melegvíz-hálózattal, új nyílászá-
rókkal. Gyönyörű körülmények között élnek és működik a 
lelki gyógyítás szolgálata. Hála legyen az Úrnak a szolgá-
lókért, és hogy ma is sok embernek segíthetünk!  
 

Sajnos nem mindenki jut el a Menedékvárosban töltött idő 
alatt az életváltozásig, megtérésig, de sokan rendezett kül-
ső körülmények között folytathatják az életüket. Például 
saját házba, bérelt lakásba költöznek. Az külön öröm, hogy 
sokan rendezett házassági és családi életet alakítanak ki a 
Menedékváros- ban töltött idejük alatt. A 9 év alatt – amíg 
én a Menedékvárosban szolgáltam – 36 házasságkötés 
történt és több gyermek is született.  
 

A Menedékvárosban töltött 9 évem alatt a családunkról 
javarészt feleségem gondoskodott. Hetente keddenként 
látogattam haza hozzájuk. Ez az időszak csak közös válla-
lásunkként jöhetett létre, az Isten iránt való engedelmes-
ségben. Közben négy gyermekünk hitre jutott, megháza-
sodtak, tizenkilenc unokánk született, akikből tízen már 
szintén átadták életüket az Úrnak. A legkisebb unoka, a öt 
és fél éves Noé. Az első dédunokák is megérkeztek. Jelen-
leg négyen vannak. Nagyszerű részese lenni az élet áldása-
inak és látni a Menedékre szükség volt és van, és az Isten-
nek „engedelmesek öröklik a földet”.                            

Huszár Géza  
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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.) 
 

 
Bemerítés  
2017. június 4-én bemerítési istentiszteletre került sor 
gyülekezetünkben: három fiatal tett bizonyságot Krisz-
tusba vetett hitéről! 

 

 

Örömzene 2017 – Művészeti tábor 
Július 9-16. között idén is sikerült megrendezni a ha-
gyományos nyári bodrogi művészeti tábort, mely han-
gulatában és hatékonyságában is remek volt. 
 

Az általános iskolai jelentkezők nagyrészt Bodrog köze-
léből érkeztek, de Győr és Vác közeléből, ill. Lentiből is 
jött táborozó. A fiatal zenész-segítőkkel és a felnőtt ta-
nárokkal, csoportvezetőkkel együtt meghaladta a 70-et a 
táborozók száma.  Ebben az évben hangsúlyosan zenei 
tábort hirdettünk, az egyéb művészeteket (csupán vá-
lasztható szabadidős tevékenységként) háttérbe szorít-
va. Ennek a koncentrált zenei fókusznak nagyon pozitív 
hozadéka lett: a kamaracsoportok és kórusok meglepő 
mennyiségű produkcióval készültek el a tábor hetében. 
Az egyéni oktatás helyett a csoportos zenélést/éneklést 
helyeztük középpontba, és öröm volt tapasztalni a lel-
kesedést már az együttes próbákon. Sokan a szabadide-
jüket is a gyakorlásra használták fel, hogy még tökélete-
sebben szóljon a kamaramuzsika, vagy éppen a nagyze-
nekar. 
 

A tábor lelki témája az ÖRÖM volt, és mind a reggeli 
tanításokban, mind az esti alkalmakon, a Biblia alapján 
vizsgáltuk – és éltük – meg az öröm formáit. A szombati 
búcsúesten ”12 tele kosárba” gyűjtöttük örömeinket és 
odaszánásainkat.

A tanítói csapat egységben és egyetértésben dolgozott 
egész héten. A fiatal segítők nagy alázattal vettek részt a 
zenei szolgálatok (betanítás, gyakoroltatás) mellett a 
kevésbé látványos szolgálatokban (mosogatás, takarítás, 
stb.), és mindeközben figyeltek a gyerekek lelki témájú 
kérdéseire, szükségleteire is.  
 

A tábor a tanárok áldozatos részvétele, a helyi gyüleke-
zet anyagi és természetbeni hozzájárulása, valamint az 
MBE Gyermekmissziós Bizottsága pályázati támogatása 
segítségével valósulhatott meg. 
 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megtapasztalhattuk 
jelenlétét, közelségét gondviselő kegyelmében, oltalma-
zó szeretetében és örömében.  

P. Győri Kornél zeneiskola-igazgató 

 

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! 
Speak, Lord, for your servant is listening! 
 

A hagyományoknak megfelelően, ezen a nyáron is lehe-
tőség nyílt tanulóink számára, hogy jobban megismer-
hessék, illetve elmélyíthessék ismereteiket Jézusról és az 
Úrról az Angol Biblia Tábor/Klub keretein belül. 
 

Az észak-ír saintfield-i presbiteriánus gyülekezet 27 főt 
küldött, akik közül 6-an nagy izgalommal és sok szere-
tettel várták a tábor résztvevőit és annak segítőit a bod-
rogi Bölcsesség Kezdete Általános Iskolában 2017.07.31-
08.04. között. 
 

A külföldi szolgálócsoport másik része Kürtöspusztán 
teljesített szolgálatot, ahol közel 30 helybeli gyermeknek 
színesítette meg és tette tartalmassá a nyári szünetüket, 
a többiek pedig a bodrogi iskola épülő tornatermén 
dolgozók munkáját segítették. 
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A bodrogi angol biblia hét során a vendég tanárok sok 
változatos, egymásra épülő és érdekes tevékenységen 
keresztül valósították meg a téma ’God Calls us to Fol-
low Jesus; Prayer’ (Isten Jézus követésére hív bennün-
ket, Imádság) alapos megismertetését és megtapasztal-
tatását a diákokkal. 
 

A táborban 4 csoportban 64 gyermek, 6 észak-ír, 9 ma-
gyar felnőtt és 6 magyar középiskolás segítő dolgozott 
együtt. Jó hangulatú, örömteli közös és csoportos fog-
lalkozások váltották egymást a nap során. 
 

A közös imádságok, a bibliai történetek, az igeversek, a 
közös éneklések, zenélések, a közös játékok, a vetélke-
dők, a kézműves foglalkozások, a szemléltető tanítások, 
és a személyes élmények megosztása nem csak a tábor 
céljának megvalósítását szolgálták, hanem, közelebb 
hozták egymáshoz azok résztvevőit, személyes kapcso-
latok alakultak ki, és nem utolsó sorban mélyen meg-
érintették a szíveket és a lelkeket. 
 

Az egész hetet az Úr áldása, szeretete és gondoskodása 
kísérte végig, és hálásak vagyunk, amiért Jézusról és az 
Atyáról tanulhattunk ilyen remek, nagyszerű embere-
ken keresztül. 

Steinerné Tompos Andrea angoltanár 
 

 

Sikeres pályázat 
A "Jó az Úr" Bodrogi Baptista Gyülekezet 2.000.000 fo-
rint támogatást kapott az Emberi Erőforráskezelőtől a 
Bodrogi Oktatási Központ tetőterében kialakítandó 
szolgálati lakás és közösségi tér létesítéséhez. 
 

Intézményünk tanulói létszáma folyamatosan növek-
szik, aminek következtében az összes lehetséges teret 
tanterem illetve egyéb foglalkoztató helyiség céljára 
vesszük igénybe. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg szol-
gálati lakás céljára szolgáló épületrészt is tanteremmé 
alakítottuk. Jelen pályázatban egy új, a tetőtérben épülő 
szolgálati lakás és közösségi tér nyílászáróinak megvá-
sárlására és beépíttetésére kaptunk forrást. Intézmé-
nyünk jelenleg 69 embert foglalkoztat, ami Bodrog köz-
ség messze legnagyobb munkaadójává tesz bennünket. 
Ezeknek a munkahelyeknek a megtartásához elemi 
érdekünk az oktatás színvonalának és az Intézménynek 
helyet adó épületnek a folyamatos fejlesztése, bővítése. 
A pályázati támogatás ezen cél elérésében segít. 
 

A beruházás volumene jelentősen meghaladja a jelen 

pályázatban kapott támogatást, ám erőnkhöz mérten 
igyekszünk a mihamarabbi befejezésre, hogy használat-
ba vehessünk az immár tetősík ablakokkal felszerelt 
tetőteret. 

 

Folytatódik a tornaterem építése 
A nyár során folytatódott a tornaterem építése: Isten 
napról napra gondoskodik az anyagiakról és az embe-
rekről, akik Dan János vezetésével dolgoznak az épület 
kivitelezésén.  
 

Az építkezés lezárásához kb. 15 millió forint hiányzik, 
amire pillanatnyilag nincs semmilyen forrás kilátásban, 
várunk az Úrra. A főbb feladatok: kazán, fűtőtestek, 
szaniterek, villamos szerelvények jó része, beltéri ajtók, 
csatlakozás a közműhálózatra, csapadékvíz-elvezetés, 
járdák. Jelenleg az épület belső festése zajlik. Köszönjük 
mindenkinek, aki támogatásával mellénk áll! 
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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 
Munkatársat keresünk budapesti Fiúotthonunkba 
(hajléktalanok átmeneti szállása) éjszakai készenlétbe 
és szociális segítő munkakörbe. Az éjszakai készenlé-
tet vállaló munkatárs számára önálló lakrészt biztosí-
tunk. Érdeklődni lehet: 0620-999-7296 
 

A Menedékvárosban lakó gyermekek számára sze-
retnénk új játszóteret kialakítani, aminek megvalósí-
tásához forrást keresünk.  
 

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 
2017-ben 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, 2018-ban 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

