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Kedves Támogatónk! 
 
 

A Baptista Menedék Szolgálat a Menedék Alapítvánnyal együttműködve részt vesz az ukrán 

háború elől menekülők segítésében. A kiskunmajsai Menedékváros használaton kívüli lakásait 

alkalmassá tettük menekültek fogadására, számukra megpihenést, tisztálkodási lehetőséget 

és napi háromszori étkezést, szükség szerint lelkigondozást biztosítunk. A felszabadított 5 

összkomfortos lakásban 25 fő egyidejű elhelyezésére nyílt lehetőség. 

 

A szükségekkel szembesülve gyors döntéseket kellett meghoznunk annak ellenére, hogy a 

segítségnyújtás anyagi háttere csak részlegesen áll rendelkezésre, ezért az ellátás 

megszervezése érdekében köszönettel fogadunk anyagi támogatást, melyből rendkívüli 

kiadásainkat fedezni tudjuk. 

 

A befogadás már megkezdődött, a helyzettel kapcsolatban Liptai Gábor, a Baptista Menedék 

Szolgálat ügyvezetője az alábbi interjúban számol be részletesebben: Elolvasom az interjút!  

  

 

 

Menedék Alapítvány bankszámlaszám: 
11722003-20022222 

közlemény: ukrajnai menekültek 

 

https://www.baptist.hu/ukran-krizis-interju-liptai-gabor-ugyvezetovel/
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Hálásan köszönjük a már beérkezett adományokat! 
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Adó 1% 
 

Szolgálatunk támogatása a személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásával is lehetséges. 

Bárki dönthet úgy, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 

százalékát felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig egy 

technikai számos vallási közösségnek. A felajánlásokat a Menedék szociális és gyermekjóléti 

intézményeiben működő segítő munka támogatására használjuk fel.  

 

Menedék Alapítvány adószám: 
19004909-2-43 

 

Magyarországi Baptista Egyház technikai szám: 
0286 

 

 

 

Tovább a NAV oldalára!  

 

A támogatásokat előre is nagyon köszönjük! 

 

Isten áldását kívánva, 

Baptista Menedék Szolgálat & Menedék Alapítvány  

  

 

„Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején.” 
 

(Náhum 1,7) 

 

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2022-ben
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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 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@menedekszolgalat.hu 

Weboldal: www.menedekszolgalat.hu 

Facebook: facebook.com/menedekalapitvany 

 

 

Copyright © 2022 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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