Megújulás
Boda Gábriel

Szeptemberben munkatársi napon vehettünk részt, melynek központi témája a megújulás
köré

csoportosult.

A közös dicsőítést követően Papp János egyházelnök, a házigazda Budafoki Baptista
Gyülekezet lelkipásztora hirdette a megújulás lehetőségének örömüzenetét. A megújulást
egy éremhez hasonlította, melynek mindig két oldala van: egy Isteni és egy emberi oldal.
Vannak olyan területek, amiért tudunk tenni, öltözködésünkhöz hasonlóan: ruhadarabokat
felvehetünk és levetkőzhetünk. Gondolkozásunkban is vannak olyan Isteni értékű
„ruhadarabok”, melyeket fel kell öltöznünk a saját megújulásunk érdekében. Ahhoz, hogy
Isten Igéje teret kaphasson életünkben, fontos, hogy a nem kívánatos ruhadarabokat minél
előbb levegyük és az Ő tetszését keresve öltözködjünk. Az Isteni rész pedig már nem a mi
dolgunk. Mi alázatos szívvel, az Ő kegyelmében bízva kérhetjük és várhatjuk, hogy
cselekedjen életünkben és ha akarja, akkor a megfelelő időben elvégzi megújulásunkat.
Amikor e két oldal életünkben összeér, akkor megtörténik a csoda és megújult szívvel tudunk
továbbmenni.
Tovább olvasom!
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Hétköznapi
imameghallgatás
Molnár

Marianna

Munkám

során

Eltűnt

egy

nehézségbe
iratanyag.

kerültem.
Először

reménykedtem, hogy majd csak előkerül,
aztán kezdtem kétségbe esni, amikor
aktívan keresve „sehol” nem találtuk.
Elkezdtem imádkozni ezzel kapcsolatban.
Tovább olvasom!

Hálanap a
Menedékvárosban
Tóthné Frank Anikó
Július

15-én

a

kiskunmajsai

Menedékvárosban
tartottunk. A

célunk

„HÁLANAP-ot”
az

volt,

hogy

ünnepeljünk és emlékezzünk arra, hogy a
Jóisten kegyelmében részesülünk, aki folyamatosan támogatja a Menedékváros fejlődését.
Nagyon örülünk, hogy vendégeink bepillantást nyerhettek az életünkbe és volt lehetőségünk
megosztani a

mindennapos fejlődés és megújulás kapcsán elért

Tovább olvasom!
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eredményeket.

III. Pauperek Kupája
labdarúgó bajnokság
Szák-Kocsis Endre
A Menedék Fiúotthon 5 lakójával, két
szociális munkásával illetve két külsős
fiatalemberrel vett részt a 3. Pauperek
Kupán, ami egy szociális intézmények
ellátottjai és szociális munkásai között zajló
futballbajnokság. A futballeseményre már
hetekkel

korábban

megkezdtük

a

felkészülést, több alkalommal is elmentünk
a

szomszéd

iskola

betonpályájára

gyakorolni.
A fiúk nagyon élvezték ezeket az alkalmakat, edzés közben barátságok születtek, illetve
mélyültek el. Minden alkalmat imával kezdtünk és zártunk le. Rendkívül jó közösségépítő
erővel bírnak ezek a közös edzések, a fiúk együtt küzdenek, nevetnek és fáradnak el. Többen
kisebb sérüléseket szereztek edzés közben, de hála az Úrnak, mindenki rendbe jött az
esemény

napjára.

Tovább olvasom!

Gyerektáborok
Tahi
Szlepákné Kántor Valéria
Idén újra lehetőségünk volt egy hetet
eltölteni Tahiban. Kis csapatunk kitűnően
vette az akadályokat, a próbákat és teljes
jogú tagjává válthattunk a "Harcosok
Klubjának".
Tovább olvasom!
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Petőfiszállás
Bogdán-Csató Éva
A gyerekekkel 2021. július 12-13-án, két nagyszerű napot
töltöttünk el Petőfiszálláson táborozva a Kelet-Európa
Misszió

tanyáján

csodálatos

hangulatban.

Tovább olvasom!

Szenyér
Bogdán-Csató Éva
A

Menedékváros

gyermekei

csodálatos

öt

napot

tölthettek el a Balaton közeli Szenyér településen.
Az érkezés napján a nagy melegre való tekintettel délután
vizes játékokat játszottunk - senki sem maradt szárazon.
Tovább olvasom!

Betekintés a közfoglalkoztatási mintaprogramba
Tóthné Frank Anikó
1. Mintakert
Idén a mintakert bővítésére és a
gyümölcsöskert létrehozására volt
lehetőségünk, melyet 60 db gyümölcsfa
telepítésével valósíthattunk meg.
Tovább olvasom!
2. Parlagfű-mentesítés
A parlagfű-mentesítés V. ütemét
2021.09.13-17. között végeztük el a
Kiskunmajsa - Csólyospálos közút mellett
található 7000 m2-es területen.
Tovább olvasom!
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Iskolakezdés
Szlepákné Kántor Valéria
Mozgalmas, izgalmakkal teli nyarunk volt.
Szeptember 1-jén elkezdődött az új tanév,
ami reméljük, hogy a nyárhoz hasonlóan
nagyon sok örömteli élményt tartogat
számunkra.
Tovább olvasom!

Játszótér felújítás
Tóthné Frank Anikó
Felújításra került a Menedékváros udvari
játszóterén a hajó és a homokozó feletti
„játszóház”.
Tovább olvasom!

Party-CO adomány
Szilágyi Zsuzsanna
Múlt hét csütörtök este finom illat töltötte meg a
Mamásotthon konyháit. A Party-CO Kft és az egy-tál-étel
jóvoltából minden lakónk részesült melegszendvics
adományban, melyet a kicsik és nagyok egyaránt örömmel
fogadtak.
Tovább olvasom!
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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.
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.
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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:

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
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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

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 a hírlevél beálltásokon?
Frissítheted a beállításaidat vagy leiratkozhatsz a listáról.
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