Veszteség? Reménység!
Liptai Gábor
Küzdelmes tavaszunk volt: a COVID járvány megrázta világunkat, benne országunkat is.
Nehéz időszakon vagyunk túl mindannyian, így a Menedékben is fájó veszteségeink vannak.
Márciusban elbúcsúztunk Banicz Lászlótól, a Menedékváros létrehozásában aktív
munkatársunktól, áprilisban Harsányi Gábor lelkipásztortól, volt kuratóiumi tagunktól, majd
Széllné Rottmayer Zsuzsannától, aki a Mamásotthon munkatársaként Istentől kapott
küldetésként végezte szolgálatát. Májusban pedig elköszöntünk Berki Klaudiától, volt
lakónktól, kedves barátunktól, testvérünktől, aki fiatalon távozott e földi létből.
Lelki

csaták,

könnyek,

értetlenség,

kimerültség… talán így vagyunk, amikor
megmagyarázhatatlan

helyzetekben

és

ezek szorításában élünk, vagy épp olyan
szituációkba kerülünk, hogy úgy érezzük
minden

megmozdul

recsegnek –

körülöttünk

és

ropognak biztosnak hitt

körülményeink.

Az átélt események után beleeshetünk a keserűség, hitetlenség vagy reménytelenség
csapdájába, azonban – hiszem – Krisztussal, mint kősziklával, stabil ponttal, reménységünk
forrásával találkozhatunk. Rá van szükségünk ma is: éltető, megerősítő, felemelő jelenlétére!
Az elmúlt hetekben azt tapasztalom, hogy Isten ebben bátorít: „merj bízni benne.” Bízni…
talán vakon, de reménységgel, hogy Ő tökéletes, Ő nem téved és lépéseit bár nem mindig
értjük, de bízhatunk abban, hogy jót munkál! Nem értem, hogyan teszi ezt, de hiszem, hogy
cselekszi. Felemeli a tekintetem (mindarról ami körbevesz és ami időnként betölti a terveim,
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céljaim) és odairányítja önmagára, a földin túli távlatokra, és újra megerősít benne, hogy „az
odafenn valókkal” kéne törődnünk, talán többet vagy jobban, mint eddig.
Tovább olvasom!

Elismerés Huszár Géza
A Magyarországi Baptista
Egyház a szociális munka
napja alkalmából a szociális
területen végzett kimagasló
szolgálata

elismeréseként

Balogh Lajos díjban
részesítette Huszár Gézát, a Menedék Alapítvány egyik alapítóját. Huszár Géza úttörő
személyiség, önzetlen, elhivatott munkájával jelentős részt vállalt a legújabb kori
magyarországi szociális munka megteremtésében.Részt vett a Menedék szociális és
gyermekjóléti intézményeinek létrehozásában, munkája révén létrejött a kiskunmajsai
Menedékváros. Mindig harcolt az elesettek érdekében, fontosnak tartotta, hogy Krisztus
szeretetével,

irgalmasságával

segítsen

és

megismertesse

a

szabadulás

útját.

Tovább olvasom!

Visszatekintés az elhívás
pillanataira
Huszár Géza
1986-ban a budafoki imaházban voltunk gondnokok. Ez
plusz feladatot jelentett a középiskolai tanári állásom
mellett.
Közben elindulhatott – megalakulhatott a Menedék Alapítvány a rászorulók megsegítésére.
Akkor még nem volt használatban ez a szó – fogalom, hogy hajléktalan és otthonok sem
léteztek a segítségükre. Az alapításra sok ima után kerülhetett sor és öten voltunk az alapítók
között:
Kovács Géza bácsi, Kovács Zoltán, Kovács Gyuri, Jóföldi Gábor és jómagam.
A Menedékben egyre sűrűsödő feladatok arra kényszerítettek, hogy feltegyem a kérdést:
Hogyan tovább? Akkor már működött a Tea Klub – és kezdeti állapotban a Fiúotthon is.
További kérdések vetődtek fel bennem: Most mást kéne csinálni? Honnan tudom meg, hogy
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kell-e, vagy mikor? Tudtam, hogy az előző munkahelyemet is az Úrtól kaptam és a
Menedékben még nem volt alkalmazásban lévő munkatárs. Hónapokon keresztül
imádkoztam,

hogy

az

Úr

mutassa

meg,

hogy

mit

kell

tennem.

Az egyik reggel ezt értettem meg: minden nap olvasom az ő Igéit, ma is! Kértem, hogy az
Igéjén

keresztül

Ő

vezessen.

Tovább olvasom!

Elismerés - Molnár
Tivadarné Marianna
A Magyarországi Baptista Egyház a szociális
munka

napja

alkalmából

a

szociális

területen végzett kimagasló szolgálata
elismeréseként
adományozott

Balogh Lajos
Molnár

plakettet
Tivadarné

Mariannának, a Menedék Mamásotthon
családgondozó munkatársának.

Marianna hosszú évtizedek óta tartó, mai napig aktív szolgálata nyomán emberek jutottak új
életre. Kiváló munkatárs, fegyelmezett és vonzó személyiség, akit képmutatás nélküli
kedvesség és cselekvő szeretet jellemez. Fontosnak tartja, hogy az aktuális kihívásoknak
szakmailag

is megfeleljen, de töretlenül elsődleges szempontnak tarja, hogy a

Mamásotthonba kerülő családok megláthassák Krisztus szeretetét és lehetőségük legyen
teljes

életváltozásra.

Tovább olvasom!
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Új munkatársak a Mamásotthonban

Laky Virág
Laky Virág vagyok, református, három
testvér

nővére,

gyógypedagógus

nemsokára

feleség,

hallgató…

A

Mamásotthon munkatársa. Szabadidőmben
szívesen kirándulok, utazok, szeretem az
irodalmat, teológiát,
állatokat, természetet, édességet, a tavaszt, naplementét, csillagokat. Magyar szakot
végeztem, nyelvész szerettem volna lenni, mert lenyűgöz, ahogy Isten az emberi
kommunikációt megalkotta, de nem találtam meg a helyem a mesterképzések útvesztőiben.
Nem hagyott nyugodni, hogy mi lesz a többiekkel… Hivatás. Mások felé fordulni… Mit
szeretnél,

hogy

tegyek,

Uram?

Egy évet Angliában töltöttem egy keresztyén közösségben önkéntesként. Istent szerettem
volna szolgálni, menni és menni. Rá kellett jönnöm, hogy csak Isten tud erre alkalmassá tenni.
Hálás vagyok azért, hogy most itt lehetek - a Menedékben szolgálhatok.

Pintér Dorottya
Nem nagyon tudtam eldönteni, hogyan is
kéne magamat bemutatni. Írjam le, hogy
Szolnokon

nőttem

fel,

egy

szerető

családban, pszichológiát tanulok, szeretem
a cicákat (de közben kutyám van) néha
rengeteget

tudok

beszélni,

a

párom

olimpiára készül és a kedvenc színem a
rózsaszín? Elég sablonos lenne, bár mind
igaz. Így hát szeretném inkább megosztani
a kedves testvérekkel és munkatársakkal,
azt, ami a szívemen van. Nem kaptam
különösebben semmilyen ideológiából se
vallásból nevelést.
Főleg arra voltam nevelve, hogy találjam meg mi a legjobb nekem. Az, hogy nekem kell
kihámozni a világ dolgaiból, hogy mi a jó és mi a rossz, helyes és helytelen, egy alapvető része
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volt a hétköznapjaimnak. Ebben éppen mikor-ki volt segítségemre, a szüleim, a tanáraim, a
barátaim, a gimnázium, az „udvarlók”, az egyetem. Egy biztos volt, valakire támaszkodnom
kell, mert a józan eszem azt diktálta, hogy ezt egy ember saját maga képtelen meghatározni.
Ezért az alaptermészetem részévé vált, hogy támaszkodom. Egyik omladozó faltól a másikhoz.
Amikor 2 évvel ezelőtt egy vizsgámra készülve a kertben elolvastam A bizonyos mondatot,
ami beindította a gondolataimat, fogalmam sem volt, hogy ez már az Élő Isten munkája.
Tovább olvasom!

Nyitott álláshelyek
Istentől elhivatott munkatársakat keresünk intézményeinkbe az alábbi munkakörökbe:

szociális segítő
Budapest - Fiúotthon
A Baptista Menedék Szolgálat munkatársat
keres budapesti Fiúotthonába szociális
segítő munkakörbe.

Feladatok:
A Fiúotthonban lakók ügyeinek intézésében, programok szervezésében való közreműködés,
tanácsadás, lelkigondozás, közfoglalkoztatottak munkájának irányítása.A szociális segítő
munkakört teljes állásban, vagy részmunkaidőben lehet betölteni. Javadalmazás a
közalkalmazotti

bértábla

alapján

történik,

valamint

pótlékokat

biztosítunk.

Jelentkezni motivációs levéllel, önéletrajzzal és lelkészi ajánlással a fiuotthon@gmail.com
címen lehet. További részletek felől a 0620-999-7296-os telefonszámon lehet érdeklődni
Liptai Gábor intézményvezetőnél.

szakgondozó
Kiskunmajsa Menedékváros - CSÁO
Munkatársakat keresünk a kiskunmajsai
Menedékvárosban

működő

Családok

Átmeneti Otthona intézménybe az alábbi
munkakörbe: gyermekgondozó.
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A munkakör betöltésére elhivatott, lelkigondozásra is nyitott munkatársak jelentkezését
várjuk.

Szakmai

gyakorlat

megléte

előnyt

jelent.

A munkakörök betöltéséhez szakmai elvárás a 15/1998. NM rend. 2. sz. mellékletének
családok

átmeneti

otthonához

tartozó

szakmai

képesítés

megléte.

Jelentkezéshez fényképes önéletrajzot, motivációs levelet és lelkészi ajánlást kérünk, amit a
menedekvaros@gmail.com címre várunk. Bővebb információ kérhető a 06 20 775 9599-es
telefonszámon Tóthné Frank Anikó területivezető-helyettestől.

Beszámoló a
Menedékvárosból
Garancsi János
Mint ahogyan az országot, s a benne lévő
különböző

városokat,

falvakat,

lakóotthonokat, úgy minket is megrendített
a vírus által okozott "válság”.

Mivel a Menedékváros is intézményesített rendszerben működik, ezért - a többi bentlakásos
szociális intézményhez hasonlóan - mi is érintettek voltunk az elrendelt szabályok
betartásában, mint például a látogatók fogadásának tilalma. Visszatekintve ezekre a múltbeli
eseményekre hálával tartozunk Istennek azért, hogy a Menedékváros lakóit megtartotta a
járvány alatt, illetve kimondhatatlan hála van a szívünkben azért is, mert Isten kegyelméből
még az oltást is időben megkaphattuk. Isten oltalmazó karjaiban senki sem kapta el a vírust.
Tovább olvasom!
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A Hópárduc Alapítvány
és a Mamásotthon
együttműködése
A Mamásotthonban lakó gyermekek is
izgatottan várják a jelenlegi – vírushelyzet
miatti – szigorú korlátozások feloldását,
hiszen egy rendkívüli lehetőség adatott számukra: terápiás falmászáson vehetnek részt azok,
akiknek komplex fejlesztésre van szükségük. Valamivel több mint egy hónappal ezelőtt vettük
fel a kapcsolatot a Hópárduc Alapítvánnyal, mert az a gondolat született meg bennünk, hogy
szeretnénk a nálunk lakó, fejlesztésre szoruló gyerekeknek minél változatosabb
lehetőségeket biztosítani a nehézségeik leküzdésére. Így figyeltünk fel a Hópárduc Alapítvány
munkájára, ahol négytől kilenc éves korig komplexen fejlesztik a gyermekek mozgását,
koordinációját és koncentrációját. A terápiás mászás a falmászás különböző mozgáselemeit
használja (stabil pozíció, előkészítő fázis, mozgástervezés). A falmászás más speciális
gyakorlatokkal is kiegészül, például memóriafejlesztéssel, felismeréssel, ábrázolással (pl. a
gyermek hátára írt betűt a falon való mozgással kell „leírnia”). A terápia különösképpen
hasznos azon gyermekek számára, akiknél ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) áll
fenn.
Tovább olvasom!

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.menedekszolgalat.hu/kapcsolat. Támogatóinknak

tájékoztatást

nyújtunk

szolgálat alakulásáról, illetve évente beszámolunk a kapott támogatás felhasználásáról.
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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

Copyright © 2021 Baptista Menedék Szolgálat, Minden jog fenntartva.
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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