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A

Magyar

Baptisták

Világszövetsége
(MABAVISZ) által alapított
Kornya

Mihály-életműdíjat

2020-ban a 95 éves Kovács
Géza

lelkipásztor,

Menedék

a

Alapítvány

alapítója kapta.

Papp János MABAVISZ-alelnök és Durkó István MABAVISZ-főtitkár személyesen adták át
Kovács

Géza

bácsinak

budafoki

otthonában

a

díjat.

A MABAVISZ-tagszövetségek képviselői a világ különböző pontjáról online módon
kapcsolódtak be a meghitt ünnepségbe, és méltatták Géza bácsi szolgálatát. A Kovács család
néhány tagja is részt vett a díjátadáson. A díjazott hálásan és meghatódva köszönte meg az
elismerést
Továbbiakban
„Jézus

és
Géza

a
bácsi

friss

Krisztus

szeretetet.
írását

közöljük:
megváltott!

Istenem! Szent hódolattal magasztallak! Köszönöm, hogy teremtettél, Jézus Krisztus vére,
halála és feltámadása által pedig megváltottál, a gyermekeddé, és az örökösöddé fogadtál…”
Tovább olvasom!
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Az Úr gondoskodik
Orosz Csenge
Miskolcon nőttem fel egy református család legkisebb
gyermekeként. Kisebb koromban rengetegszer hallottam
mások megtéréstörténetét, amelyek mindig lenyűgöztek.
Ezeknek

az

embereknek,

valamint

a

szüleim

és

nagymamáim életét és hitét látva sosem kérdőjeleződött
meg bennem, hogy Isten létezik és egyszer minden
embernek

meg

kell

állnia

előtte…

Tovább olvasom!

Menedékbe kerültem
Szabó László
Hívő szülők negyedik gyermeke vagyok. Budapesten
születtem, 1961-ben, 16 évesen fogadtam el Jézust
Megváltómnak szüleim, svájci misszionáriusok, és a
Kispesti Gyülekezet közbenjárásával.

Később hentes lettem, tékozló életet éltem. 24 éves koromban, a katonaságnál Isten utánam
nyúlt, megszabadított, helyreállított, és elhívott. Így a teológiai gyakorlat első évét a József
Utcai Gyülekezetben töltöttem, itt ismertem meg a feleségemet. Két évig megbízott lelkész
voltam Miskén, ide már családostul költöztünk. A tóalmási Élet Szava misszió után, több
évtizedes motoros futár munka következett. Sok balesetből sok törés lett, de Isten
mindegyikből kimentett. 2019-ben elém került egy felhívás, hogy a Menedéknél szolgáljak.
Imádságos szívvel készültem a döntésre. És pont azon a vasárnapon épp Istenről, mint
˝Menedék˝-ről szólt a prédikáció a gyülekezetben. Ez tűzijáték volt számomra, ami
megvilágította, mi legyen a következő lépésem. Meggyőződéssel fogadtam el azt a
szolgálatot, ahol főállásban szolgálhatom Istent, segíthetek a rám bízott embereknek, Urunk
vezetésével, áldásával!
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A Menedékváros élete a COVID alatt
Tóthné Frank Anikó
(Ez még mai napig is egy folyamat, melynek még nem látjuk a végét.) 2020. március közepe
után a látogatási és kijárási tilalom bevezetése mellett a munkatársaimmal és a fenntartóval
együtt a legfőbb célunk az volt, hogy a Menedékvárosban élők biztonságban és egészségesen
átvészeljék a járványhelyzetet. Szerencsére ez eddig sikerült. Június 8-án, amikor megtudtuk,
hogy feloldották a kijárási tilalmat, együtt sírtam a lakógyűlésen az ellátottjainkkal. Közösen
úgy értékeltük, hogy nagyon szigorú szabályok mellett megcsináltuk, túléltük. Istennek legyen
hála!

Ezért

imádkoztunk.

COVID alatt is aktív életet éltünk és élünk:
•

A HÁO-ban és a CSÁO-ban elkülönítésre alkalmas lakásokat hoztunk létre a gyanús
vagy fertőzött esetek izolálására, de szerencsére nem volt rá szükség. Folyamatosan
fertőtlenítettünk, és a járványhelyzet előírásait szigorúan betartottuk.

•

Bevezettük az éjszakai járőr szolgálatot. Lakóink közül 8 fő vállalta, hogy éjszaka
vigyáznak a Népkonyhára és a Menedékváros területén folyamatos járőrözést
tartanak a betörések elkerülése és megelőzése miatt. A kiskunmajsai rendőrség és a
polgárőrség is segítséget nyújtott a nagyobb területünk védelmében.

Tovább olvasom!
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Tapolyai Emőke tréningjén vettek részt a
Mamásotthon munkatársai
Hat alkalmas tréningen volt lehetősége részt venni a Mamásotthon munkatársi csapatának.
A tréningen az önismeret, önvédelem, konfliktuskezelés témakörében képezhettük
magunkat. Hálásak vagyunk a lehetőségért, mert mind személyes életünkben, mind
szolgálatunkban sokat jelentett!

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”.

Adó 1% a Menedék Alapítványnak
Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években a Menedék Alapítvány javára rendelkezett
adója 1%-áról. A beérkezett összeg 2017-ban 397.000 Ft, 2018-ban 540.000 Ft volt. Kérjük,
2019-ben is támogassa szolgálatunkat adója 1%-ával! A kapott támogatást átmeneti
otthonaink működtetésére és fejlesztésére, hajléktalanná vált emberek és kisgyermekes
családok ellátására, napi segítésére fordítjuk. Az adóbevallás elkészítésekor a rendelkező
nyilatkozatot az alábbiak szerint töltse ki:
Kedvezményezett adószáma:
19004909-2-43
Kedvezményezett neve:
Menedék Alapítvány
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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.menedekszolgalat.hu/kapcsolat. Támogatóinknak

tájékoztatást

nyújtunk

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.menedekszolgalat.hu
Facebook: facebook.com/menedekalapitvany
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Címünk:
Baptista Menedék Szolgálat
Budapest 1221 Leányka u. 34.
Budapest, Bu 1221
Hungary
Add us to your address book

Szeretnél változtatni rajta, hogyan fogadd az ehhez hasonló hírleveleket?
Frissítheted a beállításaidat vagy leiratkozhatsz a listáról.
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