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Velünk történt… 
Nyár: testi-lelki felüdülés 
A nyár folyamán az intézményeinkben lakó gyermekek számára többféle táborozási 
lehetőség nyílt meg, emellett minden korosztály számára igyekszünk különböző 
közösségi programokat szervezni, megragadni a kínálkozó lehetőségeket 
élményszerzésre. 
 

A gyermekek a WOL – Élet Szava Alapítvány és a Budafoki Baptista Gyülekezet 
támogatásával táboroztak Tóalmáson, illetve ifjúsági táborokban tölthettek el 
támogatott heteket a Karádi  Ifjúsági Szálláshelyen. Júliusban a Mamásotthonban 
napközis tábort tartottunk, ahol ír önkéntesek készültek programmal a nálunk lakó 
gyermekek számára.  
 

Kiskunmajsán idén is megrendeztük nyári Menedék Napunkat, ahol a sokféle vidám, 
játékos programban a Menedékváros minden lakójával nagyszerű időt tölthettünk 
együtt. Idősek és fiatalok, lakók és munkatársak: együtt, közüsségben. 
 

„Jézussal a valóságban” címmel került megrendezésre Bodrogon a – ma már sokéves 
múltra visszatekintő – keresztyén művészeti tábor, illetve szintén a helyi gyülekezet 
szervezésében Bodrogon és Niklán napközis angol táborba hívták a faluban élő 
gyermekeket. 
 

A Fiúotthonban közös biciklis kirándulások, vacsora-
vendégek és spontán sakk estek tették tartalmasabbá a 
nyarunkat.  
 

Köszönet a nyári programok megvalósításában 
közreműködő önkénteseknek és segítőknek, illetve a 
támogató szervezeteknek és magánszemélyeknek! 
 
 

   

Aktualitások  

Ott leszünk a Balaton-Neten 2015. augusztus 19-23 között 
kerül megrendezésre az idei Balaton-Net Balatonszemesen. A 
nemzetközi   evangéliumi  találkozón    ismét    helyet   kap   a 
Misszió Expo, ahol jelen lesz a Menedék Alapítvány standja is. Betekintést engedünk az 
Alapítvány szolgálatába és lehetőség lesz kiadványaink megvásárlására. Reméljük 
találkozunk! 
 

A niklai képviselő testület döntése alapján a Bodrogi Gyülekezet 2015 augusztus 31-ig lehet 
fenntartója a niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskolának és Mézengúz Óvodának. Nagyon 
sok nyitott kaput adott nekünk Isten Niklán a misszióban. A képviselő testület döntését fájó 
szívvel tudomásul vesszük.  
 

Angol foglalkozások Kiskunmajsán 
Heti rendszerességgel tartunk angol nyelvi foglalkozásokat a Menedékvárosban, amelyekre 
gyermekek és szüleik örömmel jönnek. A nyelvi alapok lefektetése mellett igeverseket 
tanulnak angol és magyar nyelven a programot vezető Csaplár Péter lelkipásztorral.  
 

Régi – új munkatársunk a Menedék Alapítvány központi munkájában Heizer Kornél, aki 
hosszú ideig a bodrogi munka egyik vezetője, a település polgármestere volt. Jelenleg 
tanácsadóként a segítők segítőjeként szolgál nálunk. Isten hozott Kornél! :) 
 
A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium tagjaként a Menedék Alapítvány Fiúotthona 2015-
ben is fogadja a főváros közterületein élő hajléktalan fiatalokat. Nyáron megkötött újabb 
együttműködési megállapodás keretében az idei évben 8 fő utcán élő ember befogadását és 
személyre szabott segítését végezzük.  

 

Imatémáink 
 Imádkozzunk a bodrogi kastély épületének jövőjéért. Ez év novemberében a tervek szerint 

visszaköltözik immár felújított vótapusztai otthonába a Pünkösdi Egyház által fenntartott 
idősek otthona. A kastély jövőjével kapcsolatban keressük Isten vezetését.  
 

 A kiskunmajsai Menedékvárosban az épület átadása megtörtént, de az új terület birtokba 
vétele – néhány fontos munka és engedély megszerzése miatt – még nem történt meg. 
Imádkozzunk azért, hogy az Úr rendelje ki a további szükséges lépések forrását és 
mihamarabb birtokba vehessük az új lakóterületet! 

 

 Az elmúlt félévben új munkatársak álltak szolgálatba Kiskunmajsán és Budafokon a 
Mamásotthonban is. Imádkozzunk értük, hogy az Úr adjon erőt és bölcsességet 
szolgálatukhoz és az általuk nyújtott segítség valós támogatás legyen az ellátottak 
számára. 

 

 Hálásak vagyunk a Menedék szolgálat támogatóiért és az önkéntesekért. Imádkozzunk 
Isten gondoskodásáért, a szolgálat jövőjéért és a támogatói kör gyarapodásáért. 

 

 Szolgálatunk során találkozunk olyan élethelyzetekkel, ahol nem látszik emberi megoldás. 
Kérjük Isten csodáját, hatalmának megmutatkozását a ránk bízott emberek életében!  

 RÖVID HÍREK           2015. augusztus 



Szükségeink 
A Mamásotthonba gyermekgondozó, a Menedékvárosba családgondozó munkatársat 
keresünk! Érdeklődni lehet: (20) 999-7280 (Mamásotthon); (20) 999-7287 (Menedékváros) 
 

Iskolakezdéskor visszatérő terhet jelent az intézményeinkben lakó családok számára a 
tanszerek, felszerelések és ruházat beszerzése. Örömmel fogadunk iskolatáskát, tornacipőt, 
iskolai felszereléseket, ill. ezek vásárlásához adományokat. 
 

Szívesen fogadunk önkéntes segítőket! Szolgálati lehetőségek: gyermekfelügyelet, 
gyermekfoglalkozásokban közreműködés, lakóinkkal való kapcsolat építése, 
közösségvállalás, programok megvalósításában való segítségnyújtás stb.  
 

Közösségi programjainkhoz a Fiúotthonba szükségünk van összecsukható asztalokra és 
padokra. Bővebb információ: (20) 999-7296. 
 

Továbbra is szeretnénk megtalálni azt az embert, akit Isten a Menedékváros gondnoki 
feladatainak ellátására küld közénk. 
 

A Menedékváros lakóépületének három lépcsőházában önműködő füst elvezető nyílásokat 
szükséges létesíteni, melyek kialakításához támogatást keresünk. Teljes költség kb 3.000.000 ft. 

 

Támogatás 
„1 évet a Menedéknek!” támogatási program 
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.  
 

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

 

Kapcsolatfelvétel 
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 

Bizonyságtétel 
 
”Isten segítségével egy új életet…” 
 

 

 

2009 novemberében jöttem a Menedékvárosba bántalmazott anyukaként az akkor négy 
éves kisfiammal. 
 

Nagyon sok tűrés és szenvedés után döntöttem úgy, hogy megteszem életem 
legnehezebb lépését és nem az akkori páromat tartom a legfontosabbnak, hanem a 
gyerekem jövőjét helyezem előre. Nagyon nehéz döntés volt, de megtettem, elhagytam a 
férjem és idejöttem. Sokat hallottam anyaotthonokról, átmeneti szállókról, de sosem 
hittem, hogy ilyen intézményben fogok élni egyszer. 
 

Egy esős, hideg novemberi napon, összeverve, megalázva, az emberek kérdő tekintetétől 
félve, mégis bizakodva érkeztem. Nehezen illeszkedtem be, falat építve körülöttem a 
szégyentől, azért ahogy kinéztem. Tudom, nem tehettem róla, de féltem az emberektől, 
hogy miket gondolhatnak rólam. 
 

Az eltelt hónapok után úgy döntöttem, hogy elfogadom Isten és a gondozók segítő 
jobbját és új életet kezdek a kisfiammal. Eleinte nehezen ment, mert mindent egyszerre 
akartam: munkát, otthont egy szerető társat magamnak és a kisfiamnak. Volt, mikor 
feladtam, de mindig volt mellettem egy gondozó, aki segített. 
   

Rátaláltam az igaz barátságra, a szeretetre, arra, hogy vannak emberek, akiknek fontos 
vagyok úgy, ahogy ide érkeztem és amilyen most vagyok. 
 

Időközben kibővült a családom: lett egy hű, szerető férjem. Egy gyermek helyett már 
négyet nevelünk, a fiamat és három unokámat. Lett két nagyon jó barátnőm, és sok olyan 
ember, akit családtagomnak érzek akkor is, ha nem mondom ki nyíltan a szemükbe. 
 

A Menedékben otthonra találtam. Ezért, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy neked mit 
jelent a Menedékváros, én azt válaszolom: „Isten segítségével egy új életet.”  

 
 
 

„ 

reményteljes jövot  
 Jeremiás 29,11

Ő 


