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Velünk történt…
Karácsonykor
intézményeinkben
meghitt,
családias ünnepségeket tartottunk. Gyülekezetek,
vállalkozások, pékségek és cukrászdák, valamint
magánszemélyek segítségével ajándékozhattuk
meg a nálunk lakókat, és finom ünnepi vacsorát
fogyaszthattunk el közösen. Hangsúlyt helyeztünk
karácsony valódi üzenetének bemutatására, Isten
szeretetének továbbadására – Ő közénk jött emberi
formában.
A hónap vendégeként decemberben Papp János a Budafoki Baptista Gyülekezet
ügyintéző lelkipásztora, januárban pedig Sztasák Árpád, a budafoki gyülekezet tagja
érkezett hozzánk a Fiúotthonba. A fiúk készülnek ezekre a kiemelt estékre, jó
beszélgetések alakultak ki.
Lezsák Sándor látogatása a Menedékvárosban
December 5-én látogatást tett a Menedékvárosban
Lezsák Sándor a térség országgyűlési képviselője,
az Országgyűlés alelnöke. Antal György a
Családok Átmeneti Otthona vezetője bemuttatta a
Menedék Alapítvány helyi szolgálatát, aktuális
korszerűsítési munkánkat és terveinket.
Nevelőcsaládok Közössége A 2014-es évben a
NECSAK létszámában növekedés volt, mivel az Erdei családba három új gyermek
került (testvérek), majd Dan Tiborék családjába visszakerült utógondozásra egy itt
felnőtt fiatal. Az újabb vállalás újabb kihívást is jelent, és még nagyobb odaszánást. Aki
úgy érzi, hogy Isten indítja a nevelőszülői szolgálatra, kérjük jelezze felénk az alábbi
telefonszámon, illetve email címen: Madarászné Nagy Ágnes (0620-469-7644,
madaraszagi@gmail.com)
Ismét központi adminisztrációs csapatunkat erősíti és a szakmai vezetői feladatokat
látja el Bokros Anna, aki GYES-ről jött vissza részidőben. Isten hozott Ancsa! :)

Munkahelyeket teremtünk
„Hajléktalanok MENEDÉKÉBŐL a munka MENEDÉKÉBE” címmel újabb sikeres
pályázat támogatja a kiskunmajsai Menedékvárost. Tavaly novemberben a TÁMOP1.4.1-12/1 konstrukció keretében 19.883.679 Ft összegű támogatással induló 12+3
hónapos program a térségre jellemző magas munkanélküliség enyhítését célozza 25 év
alatti szakképzetlen fiatalok munkába fogadásával a Menedékvárosban. A résztvevő
hajléktalan fiatalok a program által munkatapasztalatot szerezve gyorsabban és
könnyebben találnak munkát a jövőben, amely elengedhetetlen feltétele a társadalomba
való visszailleszkedésüknek.
Egy épület újjászületése
Az elmúlt évben az Új Széchenyi Terv keretében
megvalósuló pályázati program eredményeként
jelentős előrehaladást értünk el a Menedékváros
lakóépületének felújításában. További információ,
illetve fényképek elérhetők weboldalunkon.

Imatémáink
•

Budapesten és Kiskunmajsán több mint 130 emberről gondoskodunk (egyedülálló
felnőttek és gyermekes családok), szeretnénk ha a nálunk töltött idő valódi változást,
megújuló életet jelentene számukra!

•

Bodrogon lelkipásztor hívás előtt áll a gyülekezet. Imádkozzunk, hogy megtalálják
azt a személyt, aki a lelki munka mellett a gyülekezet sokrétű feladatvállalásában is
felelősséggel tud részt venni. Imádkozzunk a Menedékvárosban működő
gyülekezetért is.

•

A kiskunmajsai Menedékvárosban zajló felújítási munkák befejezéséhez
közeledünk. Nagy előrelépést teszünk a lakhatási minőség javításában és a
fenntartási
költségek
csökkentésében.
Imádkozzunk
a
balesetmentes
megvalósulásért, és az előre nem látott költségek fedezetéért.

•

Szeretnénk megtalálni azt az embert, akit Isten a Menedékváros gondnoki
feladatainak ellátására küld közénk.

•

Nehéz finanszírozási helyzetben vagyunk. Az állami normatív támogatás összege
több mint 10 éve nem emelkedett. Hálásak vagyunk a Menedék szolgálat
támogatóiért és önkéntesekért. Imádkozzunk Isten gondoskodásáért, a szolgálat
jövőjéért és a támogatói kör gyarapodásáért.

•

A Mamásotthonban tervezzük a vizesblokkok korszerűsítését, keressük ennek a
beruházásnak a forrását.

•

Járjunk közben a Menedékben szolgáló munkatársakért és önkéntesekért, hogy
Istenre figyelve tudják végezni szolgálatukat és ha megfáradnak, az Úr adjon
megújulást az életükben!

Támogatás

Bizonyságtétel

„1 évet a Menedéknek!” támogatási program
Hálásak
vagyunk
az
Úrnak,
hogy
gondoskodását támogatóinkon keresztül is
megmutatta, így a reálértéken alacsonyabb
állami források ellenére 2014-ben is tudtuk
végezni azt a szolgálatot, amire elhívásunk
van. Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási
program keretében továbbra is várjuk
támogatók jelentkezését, akik egy éven
keresztül vállalják, hogy kisebb összeggel,
havi
rendszerességgel,
kiszámíthatóan
támogatják a Menedék Alapítvány munkáját.

Zoli
Alapvetően hitetlen családból származom. Édes szüleim
hároméves koromban szétváltak, édesapám börtönbe
került. Hatéves koromig nagyszüleim neveltek. Édesapám
szabadulása után elvett egy alkoholizmussal küszködő
nőt, aki részegségében apró dolgokért is brutálisan
megvert. Az iskolában sokszor kéken-zölden mentem,
emiatt tizennégy éves koromban elvettek tőlük. Ekkor találkoztam először az igaz Istennel,
de nem tudtam magaménak érezni ezt a fajta életet, kamaszkori lázadásom miatt.

Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse fel címét, vagy e-mail címét a
kapcsolatfelvétel érdekében. Kérésre „sárga csekket” is tudunk küldeni, melyen díjtalan
a befizetés.
Adó 1% felajánlása
Köszönjük mindenkinek, aki a Menedék Alapítvány javára
rendelkezett adója 1%-áról. A beérkezett összeg 2013-ban 431.838 Ft,
2014-ben 771.439 Ft volt. Kérjük, 2015-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:
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Menedék Alapítvány

Kapcsolatfelvétel
Menedék Alapítvány
Központi Iroda: Budapest, Leányka utca 34. III/21.
Elérhetőség: (1) 789-0048, (20) 999-7293, e-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Weboldal: www.menedekalapitvany.hu
A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán
Támogatás
Bankszámlaszám: OTP NyRT, 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43
facebook.com/menedekalapitvany
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Csavarogtam, hazudoztam nevelőszüleimnek. Tizenhét éves koromban nevelőszüleim –
Endréék - , elengedtek maguktól, mert nem akartak a velük való életre kényszeríteni. Ekkor
úgy éreztem szabad vagyok, nem kell semmilyen szabálynak megfelelni. Tettem, amit
akartam: dohányzás, alkohol, bulizás, lányok, rockzene, később drog. Egy ideig úgy tűnt,
minden nagyon jó. Az emberekkel való kapcsolataim tönkrementek, mert link voltam, nem
szerettem dolgozni. Mások tartottak el, majd hajléktalan lettem. Lemondtam magamról,
megundorodtam attól, aki lettem. Ilyen összetörten mentem Verőcére egy reformátusok által
szervezett gyógyító konferenciára kilenc hónappal ezelőtt. Itt Isten nagyon nagy
igazságokkal szembesített, tükröt tartott elém. Az egyhetes alkalom végén kértem Jézust,
jöjjön az életembe, de nem éreztem a szabadulás boldogságát. Nem értettem miért.
Visszajöttem Budapestre, egy napot átfohászkodtam: „Istenem mutasd meg mi a baj velem,
tisztíts meg”. Találkoztam édesanyámmal, akinek hónapokon keresztül sokat hazudtam, pl:
van munkám, minden rendben van velem. Írtam neki egy sms-t, hogy nem ígérek neki
semmit, mert amit eddig ígértem soha nem tartottam meg, csak azt kértem Istentől, hogy
törölje le a könnyeit, amit én okoztam neki. Később visszaírt: „Nem vagy egyedül fiam, a
dolgok egyszer úgyis a helyükre kerülnek, de csak úgy, ha hagyod, hogy Isten legyen a
legjobb Atyád, legjobb tanítód, legjobb barátod, ezen az úton járj és erről az útról le ne térj!”
Ekkor egy pillanat alatt összetörtem, hogy nem is érdemelnék én meg egy édesanyát, és Isten
kegyelmét sem, mert én Istenbe belerúgtam és mentem a saját butaságom után. Egy padra
rogyva kértem Isten bocsánatát, felszakadtak gyerekkori fájdalmaim, éreztem, hogy Isten
átölel szeretetével. Miután kizokogtam magam, és fel tudtam állni, felkiáltottam: Meghalt az
egóm! Isten ezt várta tőlem, hogy őszinte, összetört szívvel beismerjem mindazt, amit
elkövettem.
Ezután boldogság, béke töltött be, amit eddig még senki sem tudott adni nekem. A
továbbiakban a Menedék Alapítvány Fiúotthonába költözhettem. Itt lelkiekben folytatódott a
növekedésem. Isten kimunkálta bennem az elhatározást, hogy a bemerítkezéssel kötelezzem
el magamat Isten felé.
2014. november 16-án a Budafoki Baptista Gyülekezet tagjaként elérkezett számomra életem
legfontosabb eseménye, bemerítkezhettem. Azóta minden napomat Isten jelenléte aranyozza
be. Tudom, hogy nagyszerű terve van velem, az Ő útján akarok járni, mert az Isten jó!

