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Várakozás - Mit vagy kit hoz a jövő, mi vár ránk? 
Id. Kovács Géza 

 

 

A címben feltett kérdésre válaszolva, a jövő - a mindenható Atya akarata szerint - Jézus 

Krisztusé. „Amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, azt 

készítette el az Isten, az Őt szeretőknek” - írja Pál apostol. (1Kor. 2,9) Eszerint, balga dolog 

lenne a számunkra készített jövő kutatása. Mert amit mi emberek el tudunk képzelni, annál 

egészen biztosan szebb és gazdagabb lesz a jövőnk. - Ezt a csodás és egyedül biztonságos 

jövőt egyedül Jézus Krisztusban lehet meglátnunk, és elfogadnunk. 

Tovább olvasom! 

  

 

 

Várakozás - Mi van a tükörben? 
Kovács Zoltán 

 

Adventben a várakozás jellemez bennünket. Ez késztet bennünket cselekvésre, készülődésre. 

Az ünnep ajándék, Isten ajándéka az egyénnek, közösségnek, mint családnak és a 

gyülekezetnek is. Élvezhetjük egymás szeretetét, mert Isten eljött közénk, aki előbb szeretett 

minket. A hívő ember mindig adventben él, hiszen várjuk az Úr Jézus visszajövetelét.  

Tovább olvasom! 

 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4634904219878907
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4627095693993093
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Elismerés - 
Tóthné Frank Anikó 
 

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális 

munka napja alkalmából a szociális 

területen végzett kimagasló szolgálatának 

elismeréseként Balogh Lajos plakettet 

adományozott Tóthné Frank Anikónak, a 

kiskunmajsai Menedékváros HÁO és CSÁO 

intézményvezetőjének. 

 

Tóthné Frank Anikó a Menedék 

Alapítványnál 2012-től, majd 

jogfolytonossággal a Baptista Menedék 

Szolgálatnál 2018-tól végzi szociális-

missziós szolgálatát. 

Tovább olvasom! 

 
   

 

 

Elismerés - 
Paróczi Zsolt  
 

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális 

munka napja alkalmából, kimagasló 

szolgálatának elismeréseként Beharka Pál 

díjat adományozott Paróczi Zsoltnak, a 

bodrogi Menedék szolgálat egykori vezető 

munkatársának, aki nevelőszülőként, 

tanítóként, iskolaigazgatóként szolgált és 

oroszlánrészt vállalt a helyi munka 

elindításában és évtizedes fenntartásában. 

 

Tovább olvasom! 

 

https://www.menedekszolgalat.hu/2021/12/12/atadasra-kerultek-a-2021-evi-szocialis-dijak/
https://www.menedekszolgalat.hu/2021/12/12/atadasra-kerultek-a-2021-evi-szocialis-dijak/
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Elismerés - 
Molnár Marianna 
 

A Magyarországi Baptista Egyház a szociális 

munka napja alkalmából a szociális 

területen végzett kimagasló szolgálata 

elismeréseként Balogh Lajos plakettet 

adományozott Molnár Tivadarné 

Mariannának, a Menedék Mamásotthon 

családgondozó munkatársának. 

 

Tovább olvasom! 

 
 
   

 

 

 

"Az Úr közel" - 
interjú a Kossuth 
rádióban 
  

A Kossuth Rádió "Az Úr 

közel" című műsorában 

Liptai Gábor a Baptista 

Menedék Szolgálat vezetője 

arról beszélt, hogyan lehet 

valódi menedéket nyújtani a 

rászorulók részére.   
 

 

Az adásban megszólal: 

- Papp János egyházelnök 

- dr. Mészáros Kálmán a Baptista Teológiai Akadémia új rektora 

- Liptai Gábor a Baptista Menedék Szolgálat vezetője  

- Boros Dávid a József Utcai Baptista Gyülekezet lelkipásztora 

Műsorvezető: Bodó Mária  

Meghallgatom! 

 

https://www.menedekszolgalat.hu/2021/12/12/atadasra-kerultek-a-2021-evi-szocialis-dijak/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-17_13-30-00&enddate=2021-12-17_14-10-00&ch=mr1
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Bemutatkozás - 
Börcsök Fruzsina 
 

Börcsök Fruzsina vagyok, frissen végzett 

pszichológus, a Mamásotthon új 

családgondozója, a Fasori Református 

Gyülekezet tagja és az ottani ifjúsági 

csoport egyik vezetője. Nagyon fontos 

nekem az a közösség és az ifisek között 

végzett szolgálat, ide születtem, itt tértem 

meg, itt nőttem fel. A munka, a hivatás és a 

szolgálat számomra összekapcsolódik: a 

hivatásomat Istentől kaptam, ahogy a 

szolgálatomat és végül a munkalehetőséget 

is.  

Tovább olvasom! 

   

 

 

 

...amíg időnk 
van... 
Molnár Marianna 

 

2021. november 28-a 

beteljesedett várakozást 

jelentett több kisgyermek, 

közöttük Petike számára 

is. A Budafoki Baptista 

Gyülekezet meghirdetett 
 

 

rajzpályázatára készített rajza (Noé bárkája) díjazott lett. Peti – több társával együtt – 

örömmel vette át munkája jutalmát. Anyukájával és négy testvérével együtt részt vettek az 

istentiszteleten, ahol az első adventi gyertya már világított… 

Egy héttel később erre már nem lett volna lehetőség.  

Tovább olvasom! 

 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4631152683587394
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4621011564601506
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Teaklub 
Szák-Kocsis Endre 

 

Hálát adhatunk Istennek, hogy idén szeptemberben – 

másfél év kihagyás után – újraindulhatott a Teaklub. Az 

első alkalommal még kisebb létszámban gyűltünk össze a 

budafoki imaházban. Korábbi Mamásotthon lakók is részt 

vettek az eseményen, akik nagyon várták már, hogy újra 

legyenek alkalmak. A Teaklubon találkozhatnak a 

gyerekek, az édesanyák és a Fiúotthonból jövő 

fiatalemberek Jézus Krisztussal.  

Tovább olvasom! 

   

 

 

 

Különleges vendég a 
Mamásotthonban 
Molnár Marianna 

 

2021. október 20-án különleges vendég 

tisztelte meg a Mamásotthont: Molnár 

Margit, aki - lánykori nevén - Orsós 

Margitként első lakója volt a 

Lányotthonnak, sok-sok évvel ezelőtt... 

 

Tovább olvasom! 

 

 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/photos/pcb.4576702195699110/4576701605699169/
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4607423209293675
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4443436502359014?__cft__%5b0%5d=AZV2D6T2knRSv5uFVyFHNi-UeVj1b6_s5B3xjJasw3FhA5QDzSd0RRfPVpdo6fONFW2dSFaVOhEa6l3zdzHm5qkbijLI6gxb_aPYrHcE_fPbqc-2QlFz9HI60umlNnL0fA14NiiiQ_E6-rgHd1mfa-RCLSbEzwa9GpukC9v-gjzoqlW2NvcO8g4_NLoGugaRkZY&__tn__=%2CO%2CP-R
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A kitartás gyümölcse 

Pintér Dorottya 
Valami újba belefogni mindig kihívásokkal 

és félelmekkel teli. Mi van, ha nem vagyok 

rá képes? Mi van, ha elrontom?  

 

Hívő emberként tudjuk, hogy az erőnk nem 

a mi erőnk és a kitartásunk nem a mi 

kitartásunk, mert Isten az, akiből mindezt 

nyerjük. Ő az, aki napról napra megújít és 

ösztönöz a kegyelmével és a 

kimeríthetetlen szeretetével. Ha elbukunk 

felemel és megvigasztal, ha valami sikerül, 

Ő velünk örül. 
 

 

Így munkálja ki azt a hálát bennünk, hogy minden lehetőségünkért és sikerünkért Őt 

dicsőítsük. Ezzel a lelkülettel álltak a Menedék Mamásotthon kollégái az ottlakó Mariann 

mögé, aki 45 évesen, hat gyermekes édesanyaként 2021 nyarán bátor döntést hozott: 

szakmát tanul.  

Tovább olvasom! 

  

 

 

 

A Menedéknél is járt a 
Mikulás 
Kiskunmajsa - Mamásotthon 

 

Sokak örömére a Menedék intézményeibe 

is ellátogatott a Mikulás.  A 

Mamásotthonban kicsik és nagyok lelkesen 

készítették elő cipőcskéiket, melyet az éj 

leple alatt a Mikulás számos segítőjével 

együtt töltött meg. Kiskunmajsai 

intézményünkben pedig a Mikulás maga 

járt körbe segítőivel a bentlakók nagy 

örömére.  

Tovább a képekhez! 

 

  
 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4508401159195881?__cft__%5b0%5d=AZUWBG-SXeWWDrNgkaTxqCHhSRdx3Jwlzb0ca_-DMxPHKY4kIylQXuVLMIzdAKhIKXnoPprjyq0tgc4BXgPYSDLOtL0l3FHglKfoNg7-DN4Uf7jawKI_Bit6TRQ9s-h8N-I6nPdojpY6XpkNNgUMJdTnghTHjS_B0A8j6iKJ_Zx82eG4O_rdBmRk4cwkEkz5XFU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/photos/pcb.4576702195699110/4576701605699169/
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Élelmiszerbank - 2021 
 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

szervezésében november 19-21. között 

ismét lehetőséget kaptunk, hogy tartós 

élelmiszerrel támogathassuk a 

nélkülözőket. A Baptista Menedék 

Szolgálat önkénteseivel a következő 

áruházakban voltunk jelen: Auchan 

Törökbálint, Aldi Budapest Savoya park, 

Metro Kecskemét, Aldi Kecskemét Izsáki 

út. Az átvett élelmiszereket karácsony előtt 

célba juttatjuk a Menedék intézményeiben 

élő, valamint látókörünkben levő rászorulók 

számára.  

  

   

 

Emlékezés 

Kiskunmajsa 

  

 

Közös emlékezésre került sor a Menedékváros sírkertjében. Az Igei gondolatokat Garancsi 

János tolmácsolta a közösségnek. Jó, hogy reménységgel lehetünk jövőnk felől és hálával 

emlékezhetünk elköltözött szeretteinkre. 
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Közös foci 

Kiskunmajsa 
Ősszel két fiatalember is a 

Menedékvárosban töltötte 

közösségi munkáját a Tomori 

Pál Katolikus Gimnáziumból. 

A Menedékváros 

gyermekeinek őszi szünetét 

töltötték meg értékes 

tartalommal:  az együtt 

focizás örömével.   
 

 

Reméljük még máskor is találkozunk!   

 

 

 

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! 

 

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. 

 

Egy tányér segítség 

 

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, 

https://www.menedekszolgalat.hu/tamogatas/
https://www.menedekszolgalat.hu/tamogatas/
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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 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.menedekszolgalat.hu 

Facebook: facebook.com/menedekalapitvany 

https://www.menedekszolgalat.hu/kapcsolat/
http://www.menedekszolgalat.hu/
https://www.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 a hírlevél beálltásokon? 

Frissítheted a beállításaidat vagy leiratkozhatsz a listáról. 

 

 
 

 

https://gmail.us20.list-manage.com/vcard?u=2d408bb2517b0485b67df7357&id=ba811a94e6
https://menedekszolgalat.us20.list-manage.com/profile?u=2d408bb2517b0485b67df7357&id=ba811a94e6&e=%5bUNIQID%5d&c=b8ceaecfe5
https://menedekszolgalat.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=2d408bb2517b0485b67df7357&id=ba811a94e6&e=%5bUNIQID%5d&c=b8ceaecfe5
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2d408bb2517b0485b67df7357&afl=1

