Menedék Hírlevél
A Menedék Alapítvány lapja
Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7

Munkálkodó szeretet
Az évszakok váltakozása mindig is lenyűgözött. A tavasz üdesége, a nyár élettelisége, az ősz
színpompája, a tél hideg szépsége mind szemet,
lelket gyönyörködtető. Az életünk más területein
is vannak változások, fejlődési szakaszok, így a
lelki életünkben, hitünkben is. Egyszer könnyű
és sima a terep, máskor kisebb-nagyobb
akadályokat
kell leküzdenünk, hol hegyet
kell másznunk, hol mély
völgyben járat minket az Úr
Jézus, hogy valami újat tanuljuk Róla, Vele.
Az év utolsó hónapja számomra kifejezetten kedves,
különleges hangulata miatt.
Várakozunk, készülünk az
ünnepekre, a családdal együtt
töltött időre. És persze év végéhez közeledve számot vetünk arról, mi történt velünk
az idén, mit tanultunk, miben
fejlődtünk vagy éppen kéne
fejlődnünk.
Az idei karácsonyt hálás
szívvel várom itt a Mamásotthonban, mert olyan sok
örömmel halmozott el a Mennyei Atya. Az itt
lakó anyukáknak nyitott a szíve az Evangélium
felé! Vasárnap délelőttönként a ház majdnem
kiürül, mert a többség valamely gyülekezetbe
igyekszik istentiszteletre. Egy anyuka pedig átadta szívét, életét az Úr Jézusnak és
bemerítkezett. Több más hívő anyuka is lakik,
lakott az Otthonban. Szükség van bölcsességre,
hogy ezt a különleges lehetőséget jól használjuk
ki, hogy az Istent kereső asszonyok meg is találják Őt. Ez a legfőbb feladatunk, erre kaptunk
elhívást, és ezért vagyunk itt a Mamásotthonban.
Emellett pedig természetesen gondot viselünk a
„földi” szükségekről is. Ahogy Jézus mondta:
„Hanem keressétek először Isten országát és

2011. december

annak igazságát és ezek mind ráadásul megadatnak nektek.” Máté 6:33 (Gedeon-féle Biblia). A szívem mélyén mégis kérdések merülnek
föl. Vajon tudunk-e élni ezzel a helyzettel úgy,
hogy az annak a dicsőségét szolgálja, akitől kaptuk? Elég érettek, felkészültek vagyunk-e a feladatra? Nem veszünk-e el a hétköznapok aprócseprő ügyeiben annyira, hogy
nem figyelünk az istenkeresők
lelki szükségeire? Tudjuk-e,
merjük-e hitelesen, a fenti ige
szerinti gondolkodásra buzdítani a ránk bízottakat?
A nyugtalanító kérdések mögött felsejlik a válasz. „Elég
neked az én kegyelmem, mert az
én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 2Korinthus 12:9. „Mert
az egész törvény ebben az egy
igében teljesedik be: Szeresd
felebarátodat, mint magadat.”
Galata 5:14. Eszembe jut Jézus
példázata az irgalmas samaritánusról, aki nem tett egyebet,
mint önzetlenül segített az útjába kerülő bajba jutott embertársának. Nekünk sem kell mást
tennünk, egyszerűen csak szeretettel segíteni a hozzánk kerülő anyukáknak,
gyerekeknek. Jézusban a szeretet a földre született. Ezt ünnepeljük hamarosan. Ő az, akitől meríthetünk minden napra elegendő szeretetet a
felebarátaink felé való szolgálathoz.
Ebben az évben a szolgálat során többszörösen
megtapasztalhattam Isten kegyelmét és gondviselő szeretetét az anyukák életében. Milyen lesz
a következő év, milyen kihívásokkal kerülünk
szembe? Nem tudhatom, de azt igen, hogy „hű
az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, Jézus
Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”
1Korinthus 1:9. Ebbe a közösségbe szeretnénk
hívni az anyukákat jövőre is.
Sinka Ágnes
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BUDAPEST
Köszönet

Friss Bokros-csomag

A legutóbbi hírlevelünkben „Kiáltás a Menedék szükségei alapján” című cikkünkben tájékoztattuk olvasóinkat és támogatóinkat a gazdasági helyzetünkről.
Isten iránti hálával és Őt magasztalva – Aki indított a szívekben könyörületet és adakozó kedvet
– köszönjük mindazoknak, akik rendkívüli anyagi támogatást nyújtottak az utóbbi hónapokban
szolgálatunkhoz. Nagy segítséget jelentett, mert
ennek alapján az elmúlt hónapokban nem nehezedett tovább a finanszírozási problémánk, és be
tudtuk fejezni a Péter Pál utcai Fiú Otthonban a
pályázati támogatással elkezdett felújítást.
Számvetést készítettünk a 2012. évi várható
gazdálkodásra. Sajnos komoly megszorításokat
kell végrehajtanunk azokon a területeken ahol
erre még lehetőségünk van úgy, hogy a működést és a ránk előírt kötelezettségek teljesítését
nem veszélyeztetjük. A tervezett változtatások
ellenére várhatóan – a számok logikája szerint –
a következő évben sem biztosított a folyamatos
működés, csak abban az esetben, ha Isten támaszt könyörülő szíveket.
Minden okunk meg lenne a panaszra, csüggedésre, mert a szegénység nagymértékben nő, és a
segítségnyújtásra szorulók száma sokszorozódik.
DE hisszük és tudjuk, hogy semmi sincs rejtve a
Mindenható Isten előtt, aki a Menedék szolgálatát elindította és megtartotta a mai napig. Hálaadással tárjuk fel az Úr előtt szükségeinket és
kérjük olvasóinkat, támogatóinkat, hogy tegyék
velünk együtt.

Családunk várhatóan 2012. január elején
újabb családtaggal bővül, megérkezik kilencedik
gyermekként a legkisebb Bokros, így ismét otthon maradok babázni.
2011 februárjában, amikor Johanna betöltötte
a 3 évet és elkezdett oviba járni, akkor jöttem
vissza dolgozni a központi irodába mint szakmai
vezető, és május közepétől a Fiúotthonban részmunkaidőben intézményvezetőként is segítek.
Remélhetőleg a fizikai távolság ellenére tudok
majd továbbra is támogatást nyújtani szakmai és
gyakorlati tanácsokkal.
Minden kedves olvasónak kívánok áldott adventi készülődést és békés ünnepeket.
Bokros Anna

„Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad
neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy
fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is.” (5Mózes 8:18)

(fotó: Huszár Orsolya)

Huszár Gézáné
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Telik-múlik az idő
Milyen jó lesz azon a helyen, ahol az idő múlását, közeledtét, létét egyáltalán nem is kell
számolni, mert végtelen ideig fog tartani. És nem
is akárhogyan. Pontosan nem tudjuk, milyen
lesz, mert még elképzelni sem vagyunk képesek,
de hogy nagyon jó, arra a mi Mennyei Édes
Atyánknak ígéretei vannak.
Életemben megtapasztaltam, hogy azok az
ígéretek, amelyek a mi Istenünktől származnak,
azok valósak és beteljesednek.
Örömmel írom ezeket a sorokat, mert most,
hogy egy évfordulóhoz jutottam, jutottunk, különösen jó arra gondolni, hogy minden egyes eltelt
nappal közelebb kerülünk ehhez az időtlen időhöz. Hetven éves lettem. Jó tíz esztendővel ezelőtt a betegségeim sora, leleteim azt diktálták a
három orvos barátomnak, akik nem is ismerik
egymást, hogy ez a küzdelem a magas vérnyomással, a Hepatitis C-vel és a cukorbetegséggel
nem fog tovább tartani egy fél esztendőnél. Nagy
öröm volt ezt hallani. Ahogy visszaemlékszem,
mint kisgyermek mikor fölébredtem karácsony
első napján, repeső öröm volt bennem, hogy ma
valaminek nagyon lehet örülni. Pontosan ez az
érzés lepett meg, amikor hallottam, hogy mehetek arra a helyre, ahol ettől sokkal jobb lesz. És
sokáig fog tartani, még utána is. Meg még utána
is. Ma is jó erre gondolni. Azóta eltelt jó néhány
év, és Mennyei Édes Atyánk másképpen döntött.
Az ellenőrzésekkor kiderült, hogy nincsen semmilyen Hepatitis fertőzésem, a korábbi C vírus
sem található. Meggyógyultam. Az orvos, akihez
jártam, bizonygatta, hogy ilyen – ő is úgy tudja –
nem szokott megtörténni. Kérdésemre, hogy
mikor kell legközelebb jönni, csak annyit mondott, nem kell többet jönni, mert meggyógyult.
Hogyan lehet ez? – kérdeztem. Ezt Önnek kell
tudni, mondta az orvos, talán azért, mert sokan
imádkoztak értem. Ez az egyedüli megoldás –
volt a válasz.
Cukorbetegségem olyan mértéket öltött, hogy
nem volt elegendő a gyógyszeres kezelés. Kórházi vizsgálatok után folyamatos inzulinkezelésre van szükség. És fogyásra. A valamikori 107 kilóm jelenleg 76-nál tart, és érdekes,
hogy a szinte kezelhetetlen magas vérnyomásom
is megszűnt. A fogyással és a rendszeres diétával
odáig jutottam, hogy július óta nem szükséges az

(fotó: Huszár Orsolya)

inzulinadagolás. A fegyelmezettséget nemcsak a
feleségem segítségével sikerül megtartani, hanem engedelmességből az én Mennyeim Édes
Atyám felé. Még mindig használni akar az Ő
dicsőségére.
„Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték
Tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei,
hogy vakon született?” Jézus így válaszolt:
„Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért
van ez így nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten
cselekedetei.” (János 9:1-3)
Amikor ezt az Igét olvastam, megvilágosodott, hogy lehet, hogy Isten dicsőségére vannak
rajtam a betegség nehézségei, azért, hogy az Ő
cselekedetei nyilvánvalókká legyenek?
Szeretnék úgy élni, hogy míg itt vagyok, az Isten
cselekedeteit, a tőlem elvártakat tudjam teljesíteni. Hálás vagyok, hogy kegyelmes hozzám, s
amikor ez nem sikerül, megbocsájtó szeretetével
ölel át minden bűnbánatom után.
1986 februárja óta lehetek a Menedék Alapítvány alkalmazottja. Az elmúlt időszak sok örömet, feladatot és nehézséget hozott számomra.
De mert tudom, hogy még a hajam szálait is
számon tartja, a gondolataimat is ismeri (hogy
hogy csinálja, fogalmam sincs, minden számítógépes nyilvántartást és elektronikus elképzelést
felülmúló, hisz nemcsak rám vonatkozik ez, hanem mindenkire), az Ő tudtával szeretném napjaimat tovább élni. Sok kedves embert, rászorulót
és munkatársat ismerhettem meg ezalatt az idő
alatt, és szerető környezetet adott számomra itt
is.
A családom is keresztény hívő emberekből
áll. Feleségemmel és öt gyermekemmel együtt
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népes famíliát alkotunk, 18 unoka és 1 dédunoka, meg egy születendő újabb unoka is sok örömet okoznak. Jó az Úr szeretetében élni, és tudni, hogy én is szerethetem Őt.

A Menedék Alapítvány és az Evangéliumi
Kiadó gondozásában megjelent Kovács Géza új
könyve "Zsidóság és keresztyénség a Bibliában,
a történelemben, a jelenben és a jövőben" címmel. Ára 2.000 Ft (gyülekezeti könyvterjesztőknek 20% kedvezményt adunk). Megrendelhető a
Menedék Alapítványtól az 1/229-3542-es telefonszámon vagy email-ben az iroda@menedekalapitvany.hu címen.

Várom Isten akaratát az életemre, és vágyom
ezt az akaratot teljesíteni addig, ameddig az Ő
tervében benne van.
Huszár Géza

Miért is szolgálunk?

„Zsidóság és keresztyénség. Két nép, két
vallás, amelyeknek egy
az Istene, a Megváltója, a
Bibliája, ugyanazok a
prófétái és a hitbeli reménysége.
A zsidóság 4000 éves, az
általa született keresztyénség 2000 éves. A
keresztyén hit elterjedt a
Föld minden népe között, a zsidóság
szétszóratott, és jelen van a Föld valamennyi
országában. Létszámban a keresztyénség mintegy százszorosa a zsidók létszámának, és minden
nemzet, faj és nép vallása lett. A zsidó vallás
megmaradt egy nép vallásának, de tekintélyben,
jelentőségben egyenlő partnernek számítanak,
mert mindkettő Isten választott népe.
A keresztyének a zsidókat – kollektív bűnösként
– Krisztus-gyilkosoknak mondták ki és sok évszázadon át jogosnak tartották a megvetésüket és
az üldözésüket. Isten azonban teljesítette ígéreteit, és szétszóratásukban is megtartotta, sőt – sok
területen – minden nép fölé emelte őket. (5Móz
28:10, 12-13) A végidők jele, hogy a „fügefa
zsendül”, létrejött a zsidó állam, elindult a Messiás-hívő misszió. Ideje, hogy zsidók és keresztyének egymásra találjunk! Üljünk le együtt a
megölt Bárány peszachi – húsvéti – vacsorájához! Legyünk készek arra, hogy a Mindenható,
Örökkévaló, Szent Istennek, a mi Atyánknak
ölelő karjában testvéri közösségre találjunk! Legyünk részesei együtt a jövőre vonatkozó prófétai ígéretek teljesülésének!
Erről szól, és ezt munkálja ez a könyv!”

A minap Alapítványunk egyik alapítójának
kezébe akadt egy régi karácsonyi üdvözlőlap,
melyet egy asszonytól kapott. A segítettjeinknek
küldött ruhaadomány mellé tette a képeslapot,
melynek soraiban köszönettel emlékezett arra,
hogy az említett vezetőn keresztül Isten megszólította őt. Íme, néhány sor a levélből: „Hálás
szívvel küldöm, mert ő volt az, akin keresztül
Krisztus megújította az évekkel azelőtt már elhintett Igét, ami aztán megtérést eredményezett
bennem. 20 éve volt. Azóta a fiam is szolgálja az
Urat! Jézus Krisztus csodálatos vezetését, erejét,
és nehéz problémákban, próbákban áttörést,
kitartást kívánva: legyen mindenkinek boldog
karácsonya! „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az
Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy
elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ
általa. János 3:16-17”
Az ilyen „sikerekért” érdemes folytatni a
szolgálatot, mert Isten már itt a földön is olykor
megengedi, hogy lássuk az Ő országáért tett fáradozásunk eredményét. Ezért magasztaljuk Őt
hálás szívvel, mert tudjuk, hogy ez nem tőlünk
van. Isten maga végzi a munkát az emberek szívében, mi pedig eszközök vagyunk az Ő kezében. Egyedül Övé a dicsőség!
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úszni, totyogósok, akiket alig lehetett kivenni a
vízből.
Nyár végén meglátogattuk Budapest Margitszigetét, a főváros legszebb parkját, legmagasabbra emelkedő zenélő szökőkútját és a hazai
állatokkal betelepített kedves állatkertjét. A virágok ezernyi pompájának ámulata után, a szökőkút egy áriáját meghallgatva megkínáltuk egymást az előző napon készített süteményeinkből.
Az állatokkal való igen közeli kontaktus után,
egy helyi „fürdőzésben” vettünk részt a Sziget
egy locsolójának tulajdonosa általi felajánlásából. Napunkat a Japán kerti teknősök és halak,
vízinövények és a kultúrára jellemző kerti építmények megcsodálásával zártuk.

MAMÁSOTTHON
Kedves Olvasó! Kedves értünk aggódó és minket
szerető!
Isten iránti hálával írhatjuk le, hogy jól vagyunk, Mamásotthonunk élete a régi mederben
folytatja útját. Átlagos létszámunk továbbra is 40
fő körül mozog. Visszatérő kérésünkként hangzik el Istenünk felé, hogy az ország egyre nehezebb szociális helyzetében – ha akaratával megegyezik-, tartson meg bennünket. Ha anyagi határok közé szorítva is, de mindeddig érezhettünk
imánk meghallgatását. Az anyagi támogatáson
túl, sok adományozó természetbeni támogatását
is élvezhetjük. Szinte naponta csengetnek be az
Otthonunkba különféle adományokkal, telefonon
keresnek bennünket és járulnak hozzá a rászorulók megsegítéséhez. Egy közeli pékség minden
este átadja nekünk megmaradt pékáruját. Ezzel a
segítséggel családjainknak szinte soha nem kell a
gabonaféleségekért pénzt kiadniuk.
Különös figyelemmel fürkésszük Isten csodálatos útjait, amikor látjuk, hogy 12 gondozott
családunk közül 7 édesanya és gyermekei, rendszeresen látogatnak egy-egy közösséget, így: a
Budafoki Baptista Gyülekezetet, a Biblia Szól
Gyülekezetét, az Érdi Baptista Gyülekezetet és a
Mahanaim Gyülekezetet. Nem csupán az istentiszteleti alkalmakon vesznek részt, hanem
egyéb, a gyülekezetek által szervezett gyermekeknek, édesanyáknak, tagoknak és érdeklődőknek szervezetteken is. Ezek az alkalmak a lelki
táplálékon túl, nagyon fontos közösségépítő szerep is betöltenek. Elengedhetetlen törekvésnek
tartjuk ezeknek a családoknak az életében is,
hogy szabadidejük szervezetten és céltudatosan
teljen. Ezért igyekszünk mi is minél több közösségépítő kulturális vagy éppen szórakoztató
programot szervezni, melyen fontosnak tartjuk a
mi – munkatársak – jelenlétünket is, hiszen ezeken az alkalmakon anyukák és gyermekek is
egyaránt jobban megnyílnak és lehetőségünk van
egymás mélyebb megismerésére is. A szabadon
választott programok nekünk gondozóknak is
sok kérdésre adnak választ és magyaráznak meg
olyan tapasztalatokat, amelyeket addig, a munkaidőn belül nem sikerült megértenünk.
Ilyen céllal mehettünk el nyáron Gárdonyba, a
Velencei tóra fürdeni, ahol a Mamásotthon nagy
része kicsik és nagyok egyaránt élvezhették a
forró nyári hőségben a víz hűsítő hatását. Voltak
olyan gyermekek, akik ott tanulgattak először

Ősszel, egy közös kirándulás alkalmával a
Fiúotthon néhány lakójával meglátogattuk a Parlamentet. Mint uniós állampolgárok díjmentesen
hallgattuk végig az országház történetét, szemlélhettük meg a Koronát és járhattuk végig a látogatók számára megtekinthető helyiségeket.
Ősz végén, egy különös közösségépítő programban vettünk részt. Budafok alpolgármestere
engedélyével
egy
szombati
napon,
a
Mamásotthon és a Fiúotthon lakói és munkatársai segítségével két, általunk is használt játszóteret takarítottunk ki. Sok áldozatos és szorgalmas
munkával megelégedve néztük, hogyan vált tisztává a gyermekek játszótere. Örömmel fogadtuk
el, amikor egy-egy szülő – akik ugyan nem hozzánk tartoztak, de ezen a napon egy célért küzdöttünk – felajánlotta több órás segítségét a parkok kitakarításában. Reméljük, hogy ezzel a felvállalásunkkal nem csak környezetünket szépítettük, hanem mi magunk is épültünk.
Most, hogy ismét az adventi várakozás időszakába lépünk, elhatározásaink szerint minél
több édesanyával és gyermekével szeretnék
megértetni, hogy a közelgő ünnepünk valódi
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jelentését és annak átélését vigyék be családjaikba. Ne a pompáról, az ajándékok sokaságáról, a
tömérdek ételről szóljon az ünnepünk, hanem
Jézus megszületéséről, személyesen a szíveinkben. Az öröm, hogy Ő él és egyszer ott akar látni
minket is az ünneplő sokaságban.
Legyen a karácsonyunk ilyen értelemben hamisítatlan, emlékezetes, szeretetben és békességben megáldott!

végrehajtásból, utcáról, „drogos karrier” után,
megterhelt kapcsolatokból kerülnek hozzánk
fiatal fiúk. A jelenlegi 12 férőhely többszörösére
lenne igény. Ezért szeretnénk egyelőre – a lehetőségekhez mérten – három férőhellyel 15 főre
növelni az egyidejűleg ellátásban részesülők
számát. A férőhelybővítés hatósági engedélyeztetése folyamatban van, reméljük, a hírlevél
nyomdába kerülése idejére már megkapjuk az
engedélyt.

Kis Andrea Anna

Híreink
Az előző hírlevélben említettük, hogy keressük az önrész forrását egy pályázat megvalósításához, melynek keretében új konyhabútorunk
lehet. A beérkező adományok segítségével, valamint az Összefogás Közalapítvány és a budaörsi IKEA áruház támogatásával ma már új konyhánkat használjuk! Köszönjük!
A fentiekben röviden már említettem az épület korszerűsítésének eredményeit. Októberben
lezártuk pályázatunkat, amiből lakószobák felújítását és nyílászárók cseréjét finanszíroztuk, szintén az Összefogás Közalapítvány támogatásából.
Októberben közös játszótér-takarítási akcióban vettünk részt a Mamásotthon munkatársaival, lakóival, Budafok két játszóterét tettük rendbe.
Nagy örömünk, hogy lakóink közül többen is
tanulnak. Van, aki érettségizni fog, más szakmai
tanulmányokat folytat és van, aki félbehagyott
főiskolai tanulmányait fejezi be, részben pályázati támogatásból (Van Esély Alapítvány).
Igyekszünk azoknak a lakóinknak hasznos elfoglaltságot adni, aki sem munkával nem rendelkeznek és tanulmányokat sem folytatnak: takarítás, kertészkedés, ház körüli elfoglaltságok.
Naponként este, vacsora előtt áhítatot tartunk,
Bibliát olvasunk. Többen részt vesznek a heti
rendszerességgel megtartott Teaklubon csütörtökönként, és vannak, akik szívesen látogatják a
gyülekezetet: istentiszteletek, ifjúsági órák, barátkozók órája keretében.
Készülünk a karácsonyra: szentestére szokásainkhoz híven családias programot, ünnepi vacsorát és apró ajándékot készítünk lakóinkkal.
Különös idő a szenteste, hiszen ilyenkor csak
azok maradnak az otthonban, akiknek – rajtunk
kívül – senkijük nincs, akivel ünnepelhetnének.

FIÚOTTHON
Életünk
Az elmúlt időszakban sokat gondolkodtam
azon, milyen különös, ahogy Isten olyankor nyit
ki ajtókat, amikor nem is számítunk rá, és szűk
esztendőkben megadja a kibontakozás, előrelépés lehetőségét. Hasonlót élek át a Fiúotthonban
zajló szolgálat kapcsán is: könyörögtünk és látjuk, hogy Isten tár ki kapukat előttünk, nekünk
pedig az a feladatunk, hogy a tárt kapukon belépjünk.
A Fiúotthon rendkívül leromlott állagú épületének megújulása vége felé járunk. Az elmúlt
években különböző pályázati támogatásokból és
adományokból felújítottuk a tetőteret, új vizesblokkot, betegszobát építettünk, felújítottuk a
lakószobákat, kicseréltük a nyílászárókat, bútorzatot, új hőszigetelő vakolat került a homlokzatra, legutóbb pedig új konyhabútort kaptunk. Elmondhatjuk, hogy a hozzánk érkező fiatalok
végre komfortosabb körülmények közé kerülnek,
reméljük, ez a jellemre, a szív állapotára is hatással van.Az elmúlt időszakban folyamatosan teltházzal működünk, lakóotthonokból, büntetés-

Liptai Gábor
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KISKUNMAJSA –
MENEDÉKVÁROS

TEAKLUB
A klub életében először az idei év elejétől
rendszeres külső támogatók segítik munkánkat.
Januártól szeptemberig körülbelül kéthavonta,
szeptembertől pedig havonta jönnek csütörtök
esténként a Gabonamag Alapítvány munkatársa
és önkéntes segítői. A csapat vezetője Szilágyi
Kornél, aki vidám evangéliumi énekekkel és
izgalmas játékokkal (sorversenyek, ügyességi
játékok) örvendezteti meg a gyerekeket, akik
lelkesen vesznek részt a programban. Természetesen minden alkalommal van egy rövid bibliai
történet is, amit rövid kérdések követnek jutalompontokért. Egy-egy játék megnyerésével is
szerezhetnek a gyerekek pontokat, amit a program végén beválthatnak édességre, játékokra. A
Mamásotthon kis lakói mindig nagy lelkesedéssel és izgalommal várják Kornélt és csapatát. Jó
látni, hogy ilyenkor még egyik másik anyuka
arcán is megjelenik egy mosoly, sőt az éneklésbe
is lelkesebben kapcsolódnak be, mint máskor.
Amíg a gyerekek játszanak, addig a felnőttek
Molnár Tivadarral, a Teaklub vezetőjével egy
másik teremben tanulmányozzák a Biblia valamely részét.
A Gabonamag Alapítvány csapatának programja színesíti, gazdagítja a Teaklub alkalmait.
Köszönjük szolgálatukat és várjuk a további jó
együttműködést!

A lakóépület felújítását tervezzük Kiskunmajsán
Idén nagy lépést tettünk a szennyvíz problémájának megoldásában, ugyanis megállapodás
történt a városvezetők és az Alapítvány között,
miszerint vállaljuk saját költségen a szennyvízhálózat kiépítését a meglévő szennyvízátemelő
állomásig, az önkormányzat pedig engedélyét
adja, hogy rákapcsolódjunk a városi szennyvízhálózatra. A vállalt munkát időre elvégeztük, de
sajnos a város vezetésével a rákötési díjról ez
idáig rajtunk kívülálló okból nem sikerült megállapodni. Reméljük, hogy ez a megállapodás mielőbb létrejön, és használatba vehetjük az új hálózatot, hiszen jelentős áldozatokkal járt a kiépítése, ami nagy megterhelést, és szigorú pénzügyi
gazdálkodást követelt a Menedékváros eddig
sem könnyű költségvetésében. Nagyok a szükségeink, de jó tudni, hogy Isten mindezekről tud,
és hisszük, hogy könyörgésünkre választ fog
adni. Kérjük, hogy mindazok, akik indíttatást
éreznek, és figyelemmel kísérik szolgálatunkat,
imádkozzanak értünk, és támogatásukkal segítsék szükségeink megelégítését.
Az épület, melyben az intézmények működnek, sajnos sok tekintetben korszerűtlen és felújításra szorul. Már nagyon sokszor gondolkodtunk
azon, hogyan tudnánk anyagi forrásokhoz jutni a
felújításhoz. Reményeink szerint lehetőség nyílik arra, hogy egy uniós pályázat keretében ezt a
forrást megkaphassuk a lakóház korszerűsítésére.
Egy pályázat keretében szeretnénk az épület hőszigetelését elkészíteni, a tetőre napkollektorokat
helyezni a használati melegvíz előállításához.
Szeretnénk a nyílászárók cseréjét, valamint a
fűtésrendszer felújítását elvégezni, melynek keretében egy új kazánház kiépítésére kerülne sor.
A Menedékváros eddigi legnagyobb beruházására lenne ez, amennyiben a pályázat keretein belül
anyagi forráshoz tudnánk jutni. Az előkészületi
munkák elkezdődtek a pályázat megírásához, a
tervezői munkák a szakhatósági engedélyek beszerzésével. Amennyiben pályázatunk nyerne,
akkor a felújítást a következő évben el tudnánk
végezni.

Sinka Ágnes

Menedékváros vezetőség
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csöt. A gondozók irányításával az anyukák
mindezeket feldolgozták, és a fagyasztóba kerültek a télire.
Mindenszentek alkalmából az anyukák és a
gyermekeik közös megemlékezést tartottak az
elhunyt szeretteikről, majd gyertyát gyújtottak a
Menedékváros területén található két síremlék
mellett.
Az ősz folyamán egy szakmai konferencián
vettünk részt, ahol szomorúan tapasztaltuk, hogy
a szakmai élet területén nem készül változás az
elkövetkezendő időben, sőt az anyagi területen
megszorítások várhatók. Kérdésessé vált az is,
hogy a Családok Átmeneti Otthona Módszertani
Központja vajon működhet-e tovább.
Az előttünk álló események közül, szeretném
megemlíteni, hogy készülődünk a gyermekekkel
a Mikulás ünnepségre. Hálásak vagyunk, mert
idén is két Mikulás érkezik otthonunkban. Egyikük a Menedéktől, a másik pedig az önkormányzattól. Az utána következő nagy eseményünk a
karácsonyi ünnepség, melyen szeretnénk képviselni azt a szeretetet, amit megtapasztaltunk Jézus Krisztus földre jövetelével.
Végezetül magam és kollégáim nevében, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
valamilyen formában támogatták szolgálatunkat,
kívánva Isten áldását életükre.

CSALÁDOK ÁTMENETI
OTTHONA
„Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig
az Úr karolja át most és mindörökké.” Zsoltárok
125:2
Az elmúlt hírlevelünkben beszámoltunk arról,
hogy idén márciusban elhatározásra jutottunk,
miszerint a gondozottainkkal közösen, egy
konyhakertet hozunk létre. Nagy öröm van a
szívemben, mert most már arról is írhatok, hogy
milyen eredményeket értünk el a szépen ápolt
kertben. A gondozottaink folyamatosan bekapcsolódtak a munkába. A szülőknek is jó kikapcsolódást jelentett, hogy a gyermekükkel együtt
vettek részt a munkában, tanítva őket a helyes
gazdálkodásra, a közös munka örömére. Az ősz
folyamán megtörtént a betakarítás is, majd az
alapanyagokból a kollégák és az anyukák, lecsót
és paprikakrémet raktak el a téli hónapokra.
Az ősz másik jelentős eseménye, hogy a veszélyessé vált játszóteret, társadalmi munka keretében elbontottuk. Ebben segítségünkre voltak az
ICSB (Inernational Christian School of Budapest) nyolcadik osztályának tanulói. A játszótér
újjáépítésére az anyagi forrásokat pályázat útján
szeretnénk fedezni.

Antal György

HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI
OTTHONA
„Jézus pedig magához szólítván őket, monda
nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok
között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak
felettök, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok.
De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy
akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok;
És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek
szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért
jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.”
Márk 10:42-45
A Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti
Otthonában megnövekedett létszám tapasztalható a hideg beálltával. Az ide érkező emberek
többnyire lakhatási és megélhetési gondokkal

A gyermekek korszerinti összetétele nagyon
megváltozott. Jelenleg nagyon sok az újszülött,
kisgyermek és az óvodáskorú. Kihívást jelentett
a tárgyi feltételek megteremtése. (babaágy,
bébihordozó, pólya, stb.) Ezek hiányát nagyrészt
adományokból sikerült pótolni. Ezúton is köszönjük azoknak a személyeknek, gyülekezeteknek, akik támogattak minket a szükségleteink
betöltésében.
A környezetünkben élő gazdálkodóktól is kaptunk adományként friss zöldségeket és gyümöl8
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küzdenek, és itt találnak rövidebb-hosszabb időre
maguknak helyet.
Hálás vagyok ezért a szolgálati lehetőségért
és a munkatársaimért, akikkel együtt dolgozhatok közöttük Vetrik-Dóra Zsuzsáért, aki 2011.
május 1-je óta szociális munkás beosztásban
dolgozhat ebben a szolgálatban (korábban a Családok Átmeneti Otthonában dolgozott), és B-né
Csató Éváért, aki október 27-én jött vissza
GYES-ről, ő is szociális munkásként dolgozik.
Szécsi Adrienn és Papdi Zsolt 2011.11.19-én
kötöttek házasságot, és az utána tartott közös
ebédre volt hivatalos a szűk családi kör és az itt
lakók. Adrienn, aki régóta itt él közöttünk, segítséget kért tőlünk az előkészületekben, az esküvő
megszervezésében és lebonyolításában. Ezúton
is szeretnénk megköszönni az ifjú pár nevében
mindazoknak, akik segítették, hogy minden gördülékenyen történjen.
A Kormányhivatal kérésének megfelelően Dr.
Miskéri Jánossal vállalkozói szerződést kötöttünk, melyben vállalta, hogy heti két órában a
Menedékvárosban rendel, hogy lakóink számára
helyben elérhető legyen.
Szeretném, ha életemben (életünkben) valóssággá lenne a fentebb idézett ige, hogy úgy tudjak (tudjunk) szolgálni a rászoruló emberek felé,
hogy ennek nyomán ők is megismerjék Istent.

BODROG
Híreink
2011. szeptember 1-jén elindult az iskolaév.
Az idén 35 óvodás, 91 általános iskolás és 70
zeneiskolás jár intézményünkbe. Mint ahogy
arról az előző hírlevélben beszámoltunk, a Niklán működő Berzsenyi Dániel Általános Iskolának (64 tanuló) és Óvodának (33 gyermek) is a
„Jó az ÚR” Bodrogi Baptista Gyülekezet lett a
fenntartója. Keddenként Selmeczi László és
Paróczi Anita járnak át bibliaórákat tartani a gyerekeknek, Dan Dániel pedig, hetente egyszer
testnevelést tart néhány felsőbb osztályban. Kérjük az olvasókat, hogy rendszeresen imádkozzanak oktatási intézményeinkért, pedagógusainkért, az irodán dolgozókért, a ránk bízott gyerekekért.
Az ősz folyamán több fejlesztésre is lehetőségünk volt:
A sportpálya világítása elkészült, így az esti
órákban is lehet használni.
A Dungannoni Baptista Gyülekezet céladományából 7db új laptopot tudtunk vásárolni, így a
régi, nagy helyigényű számítógépeket lecseréltük. Nagyon hálásak vagyunk ezért az adományért, mert így nemcsak a számítástechnika oktatás feltételei javultak, hanem a könyvtárat osztályteremként is tudjuk használni.
Október 8-25-ig, a dungannoni gyülekezetből
John Crawford látogatott meg minket, és segített
az angol oktatásban. Gyermekeinknek nagy élmény, hogy anyanyelvi oktatótól tanulhatnak.
John istentiszteleten is szolgált közöttünk, és a
felnőtteknek is tartott angol órákat. Hálásak vagyunk mindezért!
Október 13-17 között Stanley McCormick,
Gary
McNair
és
David
McClelland
Newtownardból érkeztek hozzánk egy kisbuszszal, adományt szállítva szolgálatunk támogatására. A ruhaneműket, játékokat, iskolai felszerelést, háztartási dolgokat és a sátrakat nagyon
köszönjük!
Október 22-26-ig Mary Fisher látogatott el
Bodrogra Angliából. Mary és a gyülekezete
(Szent Márk Anglikán Gyülekezet, Tunbridge
Wells) már 15 éve támogatja a Bodrogon folyó
munkát. Jó volt újra közösségben lenni, személyesen találkozni Mary-vel.
Az Új Széchenyi Terv keretén belül gyülekezetünk sikeresen pályázott három, összesen ötven

Farkas Ibolya

2011. november 1-jétől a Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthonának intézményvezetője Farkas Ibolya, akinek már korábbról vannak
ilyen irányú tapasztalatai, és végzettsége is megfelel a jogszabályokban előírtaknak. Kívánjuk,
hogy Ibolya és Csaplár Péter jó csapatot alkossanak a vezetésben!
Köszönjük Liptai Gábornak az elmúlt 3 év
szolgálatát a Menedékvárosban!

Aki támogatni szeretné szolgálatunkat, a következő számlaszámon teheti meg:
OTP Bank Nyrt. 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43
Menedék Alapítvány Központi iroda
1221 Budapest, Leányka u. 34. III/21.
Telefon/fax: (1) 229 35 42
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Honlap: www.menedekalapitvany.hu
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darab bicikli tárolására alkalmas kerékpártároló
és hozzá tartozó kamerás felügyeleti rendszer
kiépítetésére.

rosszabbul éreztem magam… Végül világossá
vált, hogy csak az időzítés volt más. A vezetőnk
megkérdezte, tudna-e valaki az óvodások között
is bibliai foglalkozást tartani. Éreztem Isten bátorítását: „nos, ez a te időd, menj el közéjük, kérlek” – így jelentkeztem önkéntesnek erre a feladatra. Laci a keddi napon ment az iskolások
közé, így én is akkor mentem az ovisokhoz.
Közben kiderült, ő munkatársért imádkozott, de
nem kért erre senkit, csak az Urat. Jó az Úr és jót
tesz – az óvodai foglalkozás után a délelőtt többi
részében közösen tartjuk az iskolai foglalkozásokat! Nagyon eltérő személyiségek vagyunk,
ami kifejezetten jó: bármilyen helyzet adódik,
valamelyikünk biztosan tud rá reagálni, megoldást találni. Márpedig „helyzet” van bőven! A
többségében roma gyerekek által látogatott iskola, óvoda mindennapjai gyakran állítanak minket
olyan kihívások elé, amelyekkel viszonylag ritkán, vagy sosem találkoztunk még. Minden pillanatban készen kell lennünk arra, hogy Istenre
figyelve bölcsen szerethessük a gyerekeket. Sokat imádkozunk napközben mi magunk is, és
sokan imádkoznak értünk. Nagyon sok nehéz
sorsú család él a niklai iskola vonzáskörzetében,
olyan fájdalmakat, félelmeket, nehézségeket
hordoznak a gyermekek, amiket elképzelni is
nehéz. Tudjuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, éppen ezért bátorítanék mindenkit, hordozzon minket is imádságban, legyen hatalmasan
jelen az Ő dicsősége a gyerekek, a családok és
nem utolsó sorban az őket hűségesen tanító pedagógusok között!

Október elején, a kastély felső szintjén kicseréltük a nyílászárókat. Az 1,6 milliós beruházáshoz céladomány érkezett a newtownardsi gyülekezetektől. Nagyon hálásak vagyunk mindezért,
köszönjük testvéreink támogatását!
A kastély egész épülete felújításra szorul.
Kérjük az olvasókat, imádkozzanak a szükséges
anyagi fedezetért. A kastély jövője is kérdés a
számunkra, imádkozva keressük Isten akaratát és
vezetését. A NECSAK (Nevelőcsaládok Közössége) jövője is az Úrnál van. Istentől elhívott
nevelőszülőket várunk. A kastély épülete, annak
eddigi hasznosítása szorosan összefonódott a
nevelőcsaládokkal. Kérjük, imádkozzanak velünk a továbblépésért, hogy Isten dicsőségére
folytatódhasson a szolgálat a kúria falai között.
Köszönjük az eddigi és jövőbeni imatámogatásukat!
November 19-20 között „Elsősegély” címmel,
a lelki segítségnyújtás lehetőségeit, módjait körüljáró körzeti ifjúsági konferencia volt Bodrogon. Előadóink Szabó István, Fodor János, a
Kaposvári Keresztyén Közösségből érkeztek, és
Dan László az országos cigánymisszió munkatársaként beszélt a fiatalokhoz.

Paróczi Anita

Kedves Olvasóink!
Ha a jövőben hírlevelünket email-ben szeretné megkapni,
kérjük,
jelezze
az
iroda@menedekalapitvany.hu címen.

Selmeczi Ottilia

Imakérés Nikláról
Harmadik hónapja járunk Selmeczi Lacival Niklára bibliaórákat tartani.
Amikor először meghallottam, hogy szükség
lesz tanítókra Niklán, nagyon vágytam odamenni, és nagyon csalódott voltam, amikor kiderült,
nem lesz rám szükség mégsem. Úgy éreztem, ott
a helyem. Nehéz volt letennem ezt Isten kezébe,
akkora volt bennem az elhivatottság. Azt gondoltam, valószínűleg félreértettem Őt – amitől még

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt kívánunk!
„Mert nagy, egek felett való a te
kegyelmed, és a felhőkig ér a te
hűséges voltod!”
Zsoltárok 108:5 (Károli)
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