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TÖBB! 
Liptai Gábor 

 

Istentől kapott küldetésünk fókuszában az “ember” áll. Az “ember”: hiányokkal, “nincs”-ekkel 

és betöltetlen szükségekkel. A szociális munka célját úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ezeknek 

a szükségeknek a betöltése, a hátrányok csökkentése, a felzárkózás segítése. Elnehezült 

állapotban, traumatizált lélekkel nehéz feltekinteni és meglátni a tovább vezető utat, a felhők 

között átszűrődő napfényt, mert a megélt csalódások, elutasítás, a múlt kudarcai lehúznak, 

demotiválnak és a perspektívát is beszűkítik. Ott kell állnunk, bizalmat építve “felegyenesíteni 

a görnyedezőt”, támogatva abban, hogy elhiggye: van remény, érdemes előre tekinteni és 

Istentől megoldásokat kérni! 

 

Tovább olvasom! 

 

https://www.menedekszolgalat.hu/2022/02/13/tobb/
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Garancsi János presbiteri 
avatása a 
Menedékvárosban 
 

2021. december 19-én ünnepi 

pillanatoknak lehettünk tanúi a 

Menedékváros Baptista Gyülekezetben 

Kiskunmajsán: az ünnepi istentiszteleten 

sor került Garancsi János presbiterré 

avatására. Az alkalom házigazdája Freibert 

Tibor ügyintéző lelkipásztor volt, Igei 

üzenetet Kovács Zoltán, a Menedék 

Alapítvány kuratóriumi elnöke hozott, az 

avatás szolgálatát Balla András, a Presbiteri 

Tanács elnöke végezte.  

 

Hálásak vagyunk János és felesége Nelli 

jelenlétéért és szolgálatáért a 

gyülekezetben, adjon az Úr sok jó 

gyümölcsöt! 

 

Megnézem a képeket! 

 

 

 

 

Így telt 2021-ben a Karácsony 

 

Mamásotthon 

Szlepákné Kántor Valéria 

 

Örömmel készültünk a Szentestére: az ajándékok 2021-ben is a Karácsonyi Angyalkák 

Facebook csoport tagjai  felajánlásából kerültek  kicsik és nagyok kezébe.   Az Angyalkáknak 

levelet lehet írni, akik mindent megtesznek, hogy a kívánságokat teljesítsék úgy, hogy 

többnyire nem is ismerik azt, akit megajándékoznak. Az ajándékok átadására december 24-

én került sor a közös ebédet és a karácsonyi áhítatot követően. 

 

Nagyon köszönjük ellátottjaink nevében is a meglepetéseket! 

Tovább a képekhez! 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4825282660841061
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4820555704647090
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Fiúotthon 
Szák-Kocsis Endre 

 

 

2021 karácsonya a Fiúotthonban fizikai-

lelki táplálékban és szeretetben gazdagon 

telt el. Az ünnep minden napján tartottunk 

áhítatot. Az igeolvasás mellett 

sakkversenyre, társasjátékozásra és közös 

éneklésre is sor került. Ezek a programok 

mindig sokkal közelebb hozzák a lakókat 

egymáshoz, közösségépítő erővel bírnak. 

Több fiútól is azt a visszajelzést kaptuk, 

hogy nagyon meghittnek, családiasnak élte 

meg a karácsonyi időszakot. Az egyik 

fiatalember azt mondta, hogy neki a 

Fiúotthon közössége a családja.  

 

Tovább olvasom! 
 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4820534657982528
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Menedékváros  

  

 

  

  

 

Tovább a többi képhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/4658226144213381
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Felhívás adó 1+1% felajánlására 

  

 

2022-ben is van lehetőség rendelkezni az adó 1+1%-áról. 

Minden felajánlást előre is köszönünk!  

 

Menedék Alapítvány adószám: 
19004909-2-43 

 

Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 
0286 

 

Részletes információk a NAV oldalán: 

Tovább a NAV oldalára! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2022-ben
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Folytatódik közfoglalkoztatási mintaprogramunk 

 

Az előző évekhez hasonlóan 2022-ben is folytathatjuk közfoglalkoztatási mintaprogramunkat 
a Menedékvárosban 15 fő intézményeinkben élő ellátott foglalkoztatásával a következő 
munkakörökben: épületgondnok, takarító, konyhai kisegítő, park karbantartó, adminisztrátor. 
A program keretében műveljük zöldség és gyümölcskertünket, ellátjuk az intézményekhez 
kötődő kisegítő tevékenységeket és ebben az évben lehetőségünk lesz előre lépni a 
Menedékvárosban található földutak megújításában is. 

  

 

 

 

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! 

 

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, 
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. 

 

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

Frissítheted a beállításaidat vagy leiratkozhatsz a listáról. 

 

 
 

 

http://www.menedekszolgalat.hu/
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/
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=b3bb7d1d0c
https://menedekszolgalat.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=2d408bb2517b0485b67df7357&id=ba811a94e6&e=%5bUNIQID%5d&c=b3bb7d1d0c
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2d408bb2517b0485b67df7357&afl=1

