Mit látsz?

Liptai Gábor, ügyvezető, BMSZ
Megérkezve a kiskunmajsai Menedékvárosba, a szépen felújított és használatba vett épületeken kívül a laktanya
területén több lerobbant, régi épület vesz körül minket. Ha belépünk valamelyikbe, a pusztulás átható szagán kívül
nyomokban a múlt emlékeit is megtalálhatjuk. Katonák által a falfestékbe karcolt üzenetek, itt-ott megmaradt
berendezési tárgyak maradványai, kikopott lépcsők: romok árulkodnak egy régi korról, annak „dicsőségéről”, az
ott zajló életről.
Érkeznek hozzánk emberek, arcukra írva történetükkel: elesetten, fájdalommal, lemondó tekintettel… romosan…
és mégis: időnként láthatóvá válik életük régebbi korának dicsősége: fényképeket mutatnak arról, amikor még
minden jobb volt; egy kedves családi történet a gyerekkorból, vagy egy vicces történet utáni közös nevetgélés.
Emlékeztetnek egy jobb időszakra, valami másra, mint ami most látszik.
Meg kell tanulnunk azt, hogy a jövőt nem a jelen látványából rajzoljuk meg. Hiába az eltorzult arc, a
reménytelenség érzése, a rommá lett élet, mégis van Valaki, aki mást lát: azt az embert, aki már megújult,
helyreállt, aki újra felemeli a tekintetét és olyan utat jár be, amiről egykor nem is álmodott.
Isten, aki a rejtőzködő Gedeont „erős vitézként” szólítja, a gyermektelen Abrámot „sok nép atyjának nevezi”, a
pásztorfiú Dávidot királynak hívja elő. Ő az, aki a reménytelenség helyére reménységet ültet és minket is arra hív,
hogy lássunk hittel, az Ő szemével.
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni,
majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsaiás 43,18-19) Ha
pusztában is vagyunk, vagy ott látjuk a segítséget kérőt, nézzünk előre hittel, és számoljunk azzal a csodával, ami
ezután következhet. Lássunk… úgy, mint Ő!
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Meddig élünk a Földön?
Kovács Géza bácsi írása

„Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan
esztendő” (Zsolt. 90,10)
Ki, vagy mi szabja meg a földi életünk idejét? Mózes 70-80
évben jelölte meg a földi életünk idejét, az átlagéletkort, noha
ő is tudta, vannak kivételek. Ő maga is 120 évig élt. Mennyire
meghatározó a genetika? Törvényszerű-e az én 94 éves korom
abból, hogy a nagyapám 96, az Édesapám 92 évig élt?
Ugyanakkor László nevű testvérem 62 évesen szívinfarktusban
meghalt. Ráadásul, nekem is volt infarktusom 68 évesen, de
egy aránylag gyors orvosi beavatkozás megmentett. A
bátyámmal azonban azonnal végzett. Mitől függenek ezek a
különbségek? Olvasd tovább!

Munkatársakat keresünk a Mamásotthonba!
A Menedék Mamásotthon családgondozó, illetve szakgondozó munkakör betöltésére munkatársat keres.

Téged keresünk, ha:
• elkötelezett vagy a keresztény értékrend mellett
• szereted a gyerekeket
• jól kommunikálsz
• nem ijedsz meg az adminisztrációtól sem
• csapatjátékos vagy

Amire számíthatsz:
• egy nagyon jó csapat tagja lehetsz
• változatos feladatok várnak
• több, mint munkahely, igazi hivatás
• keresztény lelkületű, támogató
vezetés

Fontosabb tudnivalók:
A munkakört teljes állásban lehet betölteni. Munkavégzés helye Budapest.
Jelentkezni részletes motivációs levéllel és önéletrajzzal a mamasotthon@gmail.com email címen lehet.
További részletek felől a 06205165876-os telefonszámon lehet érdeklődni.

Levelünk érkezett
A hozzánk érkező levelekből az alábbiakban megosztunk egyet, ami a Mamásotthon postaládájába érkezett.
Köszönjük a bátorító, megerősítő sorokat.
Kedves Mamásotthon munkatársak!
Először itt hadd kívánjunk áldott, meghitt ünnepeket mindannyiótoknak! Kívánom, hogy olyan szépséggel
varázsoljátok el az ott lakókat, ahogy minket. Sok év után az egyik legszebb karácsonyt töltöttem nálatok,
amit nagyon köszönök… Olvasd tovább!
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Polgármesteri látogatás és
jótékonysági sütivásár a
Mamásotthonban élők javára

2019 őszén rendhagyó kezdeményezésbe kapcsolódhattunk be: jótékonysági süti és fagyivásárnak adott otthont
a Pink Frog Cukrászda és Fagyizó. Megtapasztaltuk a közösség erejét ezen a napsütéses délutánon: pezsgett az élet
a fagyizóban, a háttérzenéről Gál Csaba Boogie gondoskodott. Köszönjük a szervezést Krieger Krisztina képviselő
asszonynak és a fővédnökséget vállaló Karsay Ferenc polgármester úrnak. Köszönet továbbá a részt vevő Brucker
Pékségnek, Majecskonak és a Pink Frog Cukrászdának, akik a finomságokat felajánlották! A nemes ügy mellé
állókra, szervezőkre, felajánlókra és vásárlókra úgy tekintünk, mint akik részt vállaltak a szolgálatból és a maguk
módján bekapcsolódtak az intézményünkben élő kisgyermekes családok segítésébe. A z összegyűlt támogatásból
téli vitamincsomagokat vásároltunk a Mamásotthonban élők számára. Köszönjük, Budafok! További fényképek.

Eredményes közfoglalkoztatási mintaprogramunk
2019-2020. évben a Menedékvárosban megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogram keretében konyhai
kisegítő, intézményi takarító, parkgondozó és épületgazda munkakörökben kerültek foglalkoztatásra lakóink,
összesen 15 fős létszámkerettel. A program keretében a fenti tevékenységeken túl „Kertészkedj
okosan!” és „Barkácsolj okosan!” néven konyhakertet tartunk fenn és mintalakás kialakítása történt meg,
valamint befejezéséhez közeledik a terület körbekerítése, mely védelmet és rendezett körülményeket jelent
számunkra. Ezekben a hetekben tervezzük 2020-2021. évi mintaprogramunkat, melyben szeretnénk a
megkezdett tevékenységeinket továbbvinni, lakóink számára értékteremtő tevékenységet biztosítani.
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Teljessé vált a munkatársi csapat a Fiúotthonban
A 2019. év több változást is hozott a Fiúotthon életében, munkatársi csapatunk változott: Uri Benjámin,
Szák-Kocsis Endre és Szabó László álltak szolgálatba. A továbbiakban Benjámin bemutatkozását
olvashatjuk: „Uri Benjámin vagyok, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának másodéves
hallgatójaként kezdtem el dolgozni a Menedéknél – ezt megelőzően a Honvédkórházban voltam segédápoló
felállásban… Olvasd tovább!

Karácsonyi visszatekintés
A Magyar Élelmiszerbank karácsonyi élelmiszer adománygyűjtő akciója során a budapesti Tesco
Campona és a szegedi Tesco Napfény Park áruházakban vettünk részt a tartós élelmiszer gyűjtésében,
melynek eredményeként összesen több mint 3,7 tonna élelmiszert vettünk át és továbbítottunk az
intézményeinkben élő ellátottakhoz, valamint kiskunmajsai, budapesti, érdi és tordasi rászoruló
családokhoz.
Karácsonykor intézményeinkben is törekszünk a meghitt, üzenetben és ajándékokban gazdag ünneplésre:
ünnepi vacsora, igeolvasás, üzenet, énekek, filmvetítés és ajándékok tették színesebbé ezt az időszakot.
Köszönjük mindazon magánszemélyek, gyülekezetek, vállalkozások segítségét, akik támogatásukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy a nálunk lakó gyermekek és felnőttek (több mint 150 fő) nem nélkülözőként,
hanem megajándékozottként ünnepelhettek velünk.
Támogatók (nem teljes a lista):
Angyalka Csoport, Agapé Missziós Csoport, Krémes Cukrászda, Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Örömhír
Alapítvány, Tesco Szeged Napfény Park, Út a Reményhez Alapítvány, Ventil Épületgépészeti Kft, valamint a
Budafoki, József utcai, Kecskeméti, Kiskunhalasi és Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetek.
Köszönjük a támogatást!
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Szükségeink és támogatási lehetőségek
2018 februárjától a Menedék Alapítvány szociális és gyermekvédelmi intézményeinek fenntartását a
Baptista Menedék Szolgálat vette át, a továbbiakban a Menedék Alapítvány és a Baptista Menedék Szolgálat
partneri együttműködésben szolgál, a két szervezethez érkező adományok mind ugyanazon célok elérését
segítik. A Baptista Menedék Szolgálat egyházi szervezetként fogadja szociális-missziós munkájához az
adományokat, a Menedék Alapítvány közhasznú szervezetként fogadja az SZJA 1% támogatásokat,
magánszemélyek adományait, valamint céges adományok esetében az adóalap csökkentésére jogosító
visszaigazolást állít ki a támogatónak. Az alábbiakban megosztjuk a Menedék támogatásának lehetőségeit:
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Egy évet a Menedéknek!

Egy tányér segítség

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

A kiskunmajsai Menedékvárosban népkonyha
üzemeltetésével biztosítjuk az ott élő hajléktalan
emberek és kisgyermekes családok számára a napi
egyszeri meleg étkezés lehetőségét. A népkonyha
működéséhez tartozó állami támogatás továbbra is
jelentősen elmarad a (takarékos működés mellett
jelentkező) kiadásoktól. Mivel sokak számára ez az
étkezési lehetőség máshogyan nem pótolható, ezért
úgy döntöttünk, fenntartjuk a konyha működését, s a
hiányzó összeg pótlására gyűjtést hirdetünk.
Keresünk 20 támogatót, akik havi rendszerességgel
10.000-15.000 Ft-tal segíteni tudják a rászoruló
kiskunmajsai családok élelmezését! Átutaláskor
kérjük, a közleményben tüntessék fel: „népkonyha”.

A támogatás módja
Menedék Alapítvány
Számlaszám: OTP Bank, 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43
Baptista Menedék Szolgálat
Számlaszám: KDB Bank, 13555555-13552010-00012536
Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse fel címét, vagy e-mail címét a kapcsolatfelvétel
érdekében. Kérésre „sárga csekket” küldünk, melyen díjtalan a befizetés. Kapcsolatfelvétel: 061-789-00-48,
vagy www.menedekalapitvany.hu/tamogatas. Támogatóinknak tájékoztatást nyújtunk a szolgálat
alakulásáról, illetve évente beszámolunk a kapott támogatás felhasználásáról.

Kapcsolatfelvétel
Menedék Alapítvány/ Baptista Menedék Szolgálat
Központi Iroda: Budapest, Leányka utca 34. III/21.
Telefon: (1) 789-0048, (20) 999-7293
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Weboldal: www.menedekalapitvany.hu
Facebook: facebook.com/menedekalapitvany
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Szeretnél változtatni rajta, hogyan fogadd az ehhez hasonló hírleveleket?
Frissítheted a beállításaidat vagy leiratkozhatsz a listáról.
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