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Krisztus szolgálatában 
Garancsi János 

  

„Legyetek a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.” 

(Róma 12:11) 

 

Néha megkísértetem azzal, hogy szolgálatomat hanyagoljam és ne törődjek úgy Isten 

igéjével, ahogyan annak idején. Pár nappal ezelőtt, amikor hazaértem a munkahelyemről, 

néhány gyerek megkérdezte tőlem a Menedékvárosban, hogy mikor fogok velük játszani. 

Mondtam nekik, hogy nagyon fáradt vagyok, ma biztosan nem, majd holnap. Szomorúak 

lettek és amikor elindultam fel a lépcsőházba, az ő gyermeki gondolkodásukkal, hangosan 

kiabálni kezdtek: „Játszani akarunk!”. Jól esett, hogy vártak, végül engedtem nekik és egy 

jót fogócskáztunk, bújócskáztunk. 

 

Bár ez a példa nem teljesen szemlélteti Isten igéjének a valóságát, mégis rámutatott két 

fontos dologra: 

1. Nem engedhetem, hogy az Istennek való szolgálat lefárassza az életem és a szellemem. 

Isten igéjének megosztása engem is felfrissít, de a legfontosabb, hogy mások épülnek általa. 

2. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy Krisztus tanítványai vagyunk: találkoztunk vele, 

átadtuk neki az életünket és vállaltuk, hogy hűségesen követjük őt és Isten akarata és 

kérése szerint betöltjük rendeltetett hivatásunkat.  

 

Nem mindig egyszerű és kényelmes ezeket megélni a mindennapokban, de Pál apostol 

szavai ma is bátorítanak és erősítenek minket: ne fáradjunk meg abban, amit Isten ránk 

bízott, sőt legyünk benne buzgók és örömmel végezzük szolgálatainkat.  
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Van egy barátom: Jézus 

Börcsök Fruzsina 

 

Július elején Noé bárkájának története elevenedett meg a Budafoki Baptista Gyülekezet 

imaházában. A Menedék Mamásotthon 

5 kisgyermek 

 
 
Ír önkéntesek a 
Mamásotthonban 

Szlepákné Kántor Vali 

  
Idén két turnusban is meglátogatták az ír 

önkéntesek a Mamásotthon lakóit az 

Exodus Ifjúsági Szervezet 

közreműködésével. Összesen 8 napot 

töltöttek nálunk magyar és ír fiatalok, akik a 

sok játék és kreatív élmény mellett 

rengeteg szeretetet is adtak 

gyermekeinknek. A foglalkozásokon 

Jézusról tanítottak, bibliai történeteken 

keresztül életét, történetét, megváltó 

munkáját is megismerhették lakóink.  

 

Tovább olvasom!  

kel és egy felnőtt kísérővel érkezett a 

közösségbe, ahol szó szerint sokszínű 

volt a társaság, mivel minden csapat 

egy-egy színről kapta a nevét: mi a lilák 

táborát erősítettük. 

 

Tovább olvasom! 

  

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid02zoDCEcwNK6huV8scYALjFrN32xWu3VrWM8nyC1jCfivogjNmsP7MpSqsmgNgG2Wcl
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid02FhcKAivbx42qyuaWRRguuPqFzMbTaJbsX4Bdg7XYk8Et8JsdtvzQi6FUjUSxnVv6l
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Van esély 

Szák-Kocsis Endre 
 

Mindig hálaadással töltenek el bennünket 

azok a pillanatok, amikor egy ellátottunk 

életében előremutató változásoknak 

lehetünk szemtanúi. A Fiúotthon egyik 

lakójának idén lehetősége nyílt olyan 

képesítést szerezni, amellyel azonnal 

munkába is állhatott.  

 

Tovább olvasom! 

 

 

 

 

   

 

 

EZ AZ A NAP! 

Szabó László 
 

...amit az Úr szerzett. Ő szerzett nekünk 

belépőjegyet, így el tudtunk menni a 

Fiúotthonból egy kisebb csoporttal. Bár 

csak öten mentünk, mégis hatan voltunk 

ott, mert az egyik ellátottunk épp aznap 

biztonsági őrként az Arénában dolgozott. 

Már a bevezető gondolatok hallatán azt 

éreztük, hogy nemcsak egy színpadot 

látunk, hanem egy oltár előtt állhatunk. 

 

Tovább olvasom! 

 

   

 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid0ZNYiFz1e8gpoQArdaAXTtF6hkauZu7qiZT7JuzgXUp6fDYgX2ds245tRbPB68e7pl
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid046DohXmWtuLyCPUfH4EiLyY3GN4sJcjsXZsnCqUenSh5x7iFgDHaZ8dTMeEpEPYYl
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Önsimereti nap a Fiúotthonban 

Makrai Christian - Szák-Kocsis Endre 
 

A Fiúotthonban önismereti napot tartottunk, ahol mind a 10 résztvevő előadásokon és 

játékokon keresztül tárhatta fel belső értékeit, motivációit. Az előadások a 

kommunikációról, 

rezilienciáról, 

időgazdálkodásról és a 

konfliktusok kezeléséről 

szóltak. A játékok kapcsán 

pedig mindenki szembe 

nézhetett önmagával, 

felmérhette gyengeségeit, 

erősségeit.  

 

Tovább olvasom! 

  

 

 

Az 5 hónap 

Makrai Christian 

  
Márciustól a Baptista 

Menedék Szolgálatnál 

töltöttem szakmai 

gyakorlatomat. Ebben az öt 

hónapban a legtöbbet 

Budafokon, a Fiúotthonban 

voltam, de egy kis időt 

Kiskunmajsán is lehettem, 

hogy tanuljak és tapasztalatot 

szerezzek a szociális munka különböző területein.  

A Fiúotthonban különböző feladatokba nyerhettem betekintést. Lehetőségem volt sok 

időt tölteni a bentlakókkal és részt vehettem a Fiúotthon projektjeiben is. Ezen kívül 

megismerhettem a szociális munka mögött álló adminisztrációt is, amiben sokat 

segíthettem.  

 

Tovább olvasom! 

https://www.menedekszolgalat.hu/2022/07/14/onismereti-nap-a-fiuotthonban/
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid02GHuFNMuqTg2kz96rw5Ag1vP92AYm1vB7wJEHAfsDfS7hevyZZ2dCXdMAocjZUQqfl
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25 éves a Menedékváros - TV felvétel 
 

Negyedszázada működik az egykori Perczel Mór laktanya területén a Menedékváros. A 

megszálló szovjet csapatok távozása után a Menedék Alapítvány - Baptista Menedék 

Szolgálat tulajdonába került néhány épülettömb, amiket felújítottak és a krízishelyzetbe 

kerülteknek nyújtanak a 

kezdetektől átmeneti 

szállást. Hogy miként 

működik a 

Menedékváros, hogyan 

élnek lakói, hogyan telik 

egy napjuk azt mutatta 

meg Tóthné Frank Anikó, 

a Menedékváros 

intézményeinek vezetője. 

Megnézem a TV felvételt! 

 

 

Beszámoló a nyári eseményekről - Menedékváros 

Garancsi János 
 

Idén nyáron sem kerülték el az örömteli élmények a Menedékváros lakóit. Már az 

hálaadásra ad okot, hogy Isten majdnem minden hétvégénket napsütéssel áldotta meg, így 

alkalmainkat a szabadban tudtuk megtartani. Gazdag júliusunk volt, az ország több részéről 

jöttek közénk testvérek szolgálni. 

  

Tovább olvasom!  
 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid02nYMvgz67snd3ZynVEnzbdviVg4L46G8VkpbXYQBzx7Pfk9RrXjpxd2X9PGNv9h5dl
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid0fSXzX4e4z6nnFFiSHHU6znbafHwcehTuTXhVzYvRhZeynhJJds3qonjUK2EmrN7Rl
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Bill Drake Band  
koncert 
Különös koncerthangulat töltötte be a 

kiskunmajsai Menedékváros udvarát július 

16-án. Ezen a kellemes nyári napon a Bill 

Drake Band koncertezett az egykori 

laktanya udvarán. A közönséget a baptista 

gyülekezet fenntartásában 25. éve működő 

Menedékváros lakói alkották, de a városból 

is többen kilátogattak az eseményre.  

Megnézem a TV felvételt! 

  
 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid0JavM6S5VeTBLYEhE3BgqR3LfroEfvXAZpzFUvbHSaTuCTEU4mTuuQZTarsyFKURkl
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Gyerektábor idén is 
A Menedékvárosban élő gyermekek számára idén is tábort szerveztünk.  

A táborozók minden nap különböző programokon vehettek részt: vetélkedők, kézműves 

foglalkozások sora, akadályverseny és a KI-MIT-TUD sem maradt el a programok közül. 

Tovább olvasom! 

 

 

 

 

Játszótérfelújítás 
Idén is felújításra került az udvari játszótér a Menedékvárosban. A felújítás azért is 

különleges, mert a gyerekek ilyenkor besegíthetnek és ha kedvük van kipróbálhatják a 

festőecsetet, ami általában nagy élmény számukra.  

Megnézem a képeket! 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid02WRJfzDKxrh7qQn3ahy931kCiaRiK2MwCW4VuDcWmw8Fi5MsAG6Q3mFuw3kdoJzYKl
https://www.facebook.com/menedekalapitvany/posts/pfbid09hLgJscaeqZCAVEghkvfkMXqDiZYwqxcuVSCiuTLSff1AwvTyrLk1fqaT5WXMZoCl
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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! 

 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Weboldal: www.menedekszolgalat.hu 

Facebook: facebook.com/menedekalapitvany 
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