
 
 

Menedék Hírlevél 
A Menedék Alapítvány lapja 

 

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 2012. augusztus 
 
 „Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt 
Krisztus által szeretetben szilárd ez és örök. 
 

Atyánk trónja előtt együtt esengeni 
Örömben, búban közösen, az kedves Őneki. 
 

A sújtottak terhét megosztjuk szívesen, 
És folynak részvétkönnyeink Urunkhoz közösen. 
 

Ha testben válni kell, az mélyen fáj nekünk; 
De egyesít minket a hit, és Menny felé megyünk.” 
 

 
   Gyülekezeteinkben úrvacsora után szoktuk 
énekelni ezt az éneket. Az Úrhoz való tartozá-
sunk jegyében – egymás kezét megfogva – tud-
juk magunknak, egymásnak és az Úrnak jelezni: 
Ő általa vannak igazán közös céljaink, eredmé-
nyeink. Hozzá tartozunk. Vele akarunk tovább 
élni! 
   Így történt, hogy a Mamásotthonban a hétfőn-
kénti egyik alkalommal a 13 órától tartó lelki 
közösségünk végén is nagy lelkesedéssel énekel-
tük ezt az éneket egymás kezét fogva, így jelezve 
összetartozásunkat, az Úr előtti életünket. 
   Ezek a hétfői alkalmak fontosak, nem csak 
azért, hogy megújítsuk egymással és az Úrral 

való kapcsolatunkat, hanem itt van mód olyan 
közösség gyakorlására, amibe anyukáinkat, 
gyermekeinket is bevonhatjuk és megmutathat-
juk ennek fontosságát. Itt kísérhetjük, vihetjük 
őket is az Úr elé. 
   Ha nem volna ez fontos, akkor ez a hely, ez a 
szolgálat nem is működne. A Mamásotthon az 
Úr hívására, bíztatására jöhetett létre és működik 
ma is. Nem jól fizető munkahelyként, nem mun-
kahelyteremtő akcióként, hanem emberek, csalá-
dok felé való szolgálatként, amiben fontos szere- 

 
pe van az Istennel összekötött élet értelmének, és 
ennek bemutatásának, megélésének. Segítőnek 
és segítettnek így lehet jó közösségünk (fri-
gyünk) az Úrral és egymással. Ezáltal tudjuk 
megélni Isten feltétel nélküli SZERETETÉT 
egymással is. 
   Öröm számunkra, hogy ebbe a lelki közösség-
be egyre többen vágynak és vannak jelen. Ezért a 
közös imádkozásra is nyílik lehetőség. Áldott 
legyen ez a frigy, mely minket összeköt. 
 

Huszár Géza 
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BUDAPEST 
 

Arc-képek 
 

   A Mamásotthon első emeletére érve a lépcső-
fordulóban van egy nagy fehér ajtó. Ezen az aj-
tón az itt lakó anyukák szükség esetén akár éjjel 
is bekopoghatnak, ugyanis az ott lévő lakásban él 
a Mamásotthon gondnoka, Molnár Tivadar és 
családja. Ők látják el az éjszakai ügyeletet is a 
házban. Vele és feleségével, Mariannával be-
szélgettem hitről, családról, szolgálatról. 
 
- Hogyan kerültetek 
a Menedék Alapít-
ványhoz? 
 
Tivadar: Megtéré-
sem után Temesvá-
ron gyermekeknek 
szerettem volna 
segíteni, de nem 
tudtam, hogyan. 
1991-ben egy rá-
dióműsorban hallot-
tam, hogy Magyar-
országon van drog prevenció. Ez fölkeltette az 
érdeklődésemet. Átjöttem Erdélyből Budapestre 
és kerestem azokat a hívőket, akik járatosak a 
drog prevencióban. Cím címet követett, végül 
eljutottam a Menedék Alapítványhoz és itt ra-
gadtam.  
 
Marianna: Sógornőm fölajánlásból itt töltött egy 
évet a Menedék Alapítvány Lányotthonában. Az 
itt szerzett tapasztalatairól tett bizonyságot a bé-
késcsabai gyülekezetben, ahova tartoztam. Ez a 
bizonyságtétel indított arra, hogy én is ide jöjjek 
egy évet szolgálni az Úrnak. Tizenkilenc éves 
voltam ekkor. 
 
- Mi volt kezdetben a feladatotok itt a Menedék 
Alapítványnál? 
 
Tivadar: A Fiúotthonban laktam és igyekeztem 
példát mutatni az életemmel az itt lakó fiúknak. 
Két évig voltam önkéntes a Fiúotthonban, de 
emellett vállaltam más munkát is. A két év eltel-
tével főállásba kerültem a Menedéknél. Akkori-
ban a Menedéknek az volt a „filozófiája”, hogy a 

tanácsadó a tanácsolttal együtt végez mindent. A 
Fiúotthonban minden szobában élt egy tanács-
adó.  
 
- A szolgálat során ismertétek meg egymást. Ho-
gyan lettetek szolgatársakból házastársakká? 
 
Marianna: Én a Lányotthonban, Tivadar a Fiú-
otthonban volt időnként egyedül a lakókkal. So-
kat beszélgettünk a szolgálat kapcsán. Az egy 
éves felajánlás után, Békéscsabára való visszaté-
résem idején vált a barátságunk személyessé, és 
végül házasság lett belőle. 
 

- Az esküvő után 
nem költöztetek 
el, hanem itt ma-
radtatok. Hogyan 
alakult a közös 
életetek? 
 
Tivadar: Az es-
küvő után beköl-
töztünk a Mamás-
otthon egyik kü-
lönálló kis laká-

sába, majd ebbe a szolgálati lakrészbe, ahol je-
lenleg is élünk. Sorban születtek a fiaink, szám 
szerint három. Én főállásban szolgáltam a Segítő 
Kéz Irodában itt a Menedéken belül. Segítettem 
a Teaklubon, a ruha akciókon. Részt vettem a 
Menedék Alapítvány kiadványainak előkészíté-
sében és a kiadás szervezésében. Időnként utcai 
szociális munkát végeztünk, ami részben össze-
függött a Segítő Kéz Irodai ügyfélfogadással. 
Kiszolgáltam a foglalkoztatási program (asztalos 
műhely) anyag beszerzését és szállítási szükség-
leteit, és a Kéfás ajándékboltunkban szükség 
szerint segítettem az áru beszerzését. A Tea Bu-
szon is végeztem háttérmunkát, majd 1997-től 
Kiskunmajsán a Menedékvárosban segítettem 
mindig a szükségek szerint. Marianna pedig ott-
hon maradt a fiúkkal egészen 2008 őszéig. 
 
- Hogyan élitek meg hiteteket a hétköznapokban? 
 
Tivadar: Imádkozva. Teljes mélységben. Az itt 
lakó családok valamennyire belelátnak az éle-
tünkbe. Ez egy tapasztalható keresztény élet. 
Jelenlét evangelizáció. A Menedék Alapítvány-
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nak is ez az alapelve, amit vállalásomban mind a 
mai napig érvényesnek tartok. 
 
Marianna: Gyakorlatiasan! Gyermekeink pedig 
megérkeztek Istenhez úgy, hogy ma már tiniként 
ők is szolgálnak a Budafoki Baptista Gyüleke-
zetben, ahová járunk. Ez szerintem egy jó vissza-
igazolás. Örülök annak, hogy a szolgáló hozzáál-
lást átvették tőlünk. 
 
- Elmesélnétek egy-egy pozitív megtapasztalást 
Istennel, illetve gondozottakkal, akik hitre is ju-
tottak? 
 
Marianna: Itt lakó anyukától hallottam egyszer, 
hogy eddig még nem látott normális családot. 
Sokaknál mi vagyunk az első pozitív minta, tehát 
van hatásunk az itt lakókra. 
 
Tivadar: Szolgálatom elején a Fiúotthonban 
majd’ minden este jött valaki és tett föl kérdése-
ket a hittel, Istennel kapcsolatban. Lakott ott egy 
fiú, akivel gyakran beszélgettem. Később meg-
tért és egy munkatársat vett feleségül. Van há-
rom gyermekük és úgy tudom vidéken élnek és 
járnak a helyi gyülekezetbe. A szolgálat kapcsán 
ismertük meg egymást Mariannával.  
„Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. 
Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümöl-
csöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; ak-
képpen ti sem, hanemha én bennem maradtok.” 
János evangéliuma 15,4 Ez az ige a házasságunk 
mottója. Igyekszünk megélni ezt az életünkben. 
Bárki bekopoghat és bejöhet hozzánk a lakók 
közül. Engedjük, hogy bepillantsanak az éle-
tünkbe.  
 
Marianna: Bár ifjú koromban szolgálatom kez-
detén családom és ismerőseim féltettek, megta-
pasztaltam Isten megőrzését, erősítését és áldása-
it. Ehhez hasonlóan mi is aggódtunk felnövő 
fiaink miatt, de azt tapasztaltam, hogy korán 
kifejezték ragaszkodásukat Istenhez, és a maguk 
területén beálltak az Ő szolgálatába.  
 
Tivadar: Remélem, hogy az eddigi szolgálatunk 
nem volt hiábavaló. Menet közben több mindent 
tanultam azért, hogy a segítésünk értékesebb 
legyen. Tanultam a Baptista Teológiai Akadémi-
án, részt vettem a Timóteus Társaság által szer-
vezett FÉK programon és a Szülői Szimpóziu-

mon. Megszereztem a szociális gondozó és ápo-
lói illetve projekt menedzseri képesítéseket, leg-
utóbb pedig a Tűzvédelmi előadó képesítést. 
Kívánom, hogy életünk eszköz legyen Isten ke-
zében arra, hogy a körülöttünk élő emberek meg-
ismerhessék az Ő szeretetét. Bármerre vezeti 
életünket, szeretnék Őhozzá hűséges lenni. 

S. Á. 
 
 
 
MAMÁSOTTHON 
 

Erzsébet tábori beszámoló 
 

    A 2012 áprilisában meghirdetetett Erzsébet 
táborra a Menedék Alapítvány pályázatot adott 
be. Rövid idő elteltével e-mailben értesítettek, 
hogy pályázatunk kedvező elbírásban részesült, 
és ennek eredményeként Fonyódligeten táboroz-
hattak gyermekeink a 2012. június 18-23. közötti 
időszakban. 

 

A pozitív visszajelzés után megkezdődtek az 
előkészületek, ami igen jelentős feladat volt, 
mert a gyermekek több helyszínről jelentkeztek a 
táborra a Menedéken belül. Összesen 9 gyermek, 
3 Kiskunmajsáról, 1 Tordasról és 5 Budapestről. 
A korosztály is vegyes volt, 8 és 13 éves közötti-
ek. Gyerekenként 1000 forint tábori önrészt kel-
lett a szülőknek befizetni. Nem volt egyszerű az 
utazás megszervezése oda-vissza, ezen kívül 
szülői nyilatkozatokat kellett beszerezni. Az elő-
készületek legizgalmasabb része az volt, amikor 
egy tábori bemutatkozóra készítettem föl a gye-
rekeket.  
 � 
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     Az indulás előtti vasárnap meghívtam néhány 
résztvevő gyermeket és szüleit a gyülekezetembe 
(Dávid Sátora Gyülekezet), ahol a pásztor 
(Monos Mihály) imádkozott a gyermekekért és 
értem mint kísérőért, hogy az Úr védelme és 
áldása legyen rajtunk. Ez az esemény mélyen 
megérintette a gyerekeket.  
    A táborba 2012. június 18-án, 
reggel 8 órakor indultunk el autó-
val a Mamásotthon vezetője, Hu-
szár Géza segítségével. Az utazási 
idő kb. 2 óra hosszú volt, amely jó 
hangulatban telt el. Megérkezé-
sünk és a szállásunk elfoglalása 
után ebéddel fogadtak minket. Az 
első napok nehezek voltak, mert 
más volt a programok előzetes 
leírása, mint ahogyan ezt ott meg-
szervezték. 
Mivel nagyon jó időnk volt, ezért 
a strandolás tűnt a legkézenfek-
vőbbnek, hogy lehűtsük magunkat 
a nagy forróságban. Első este kö-
vetkezett a bemutatkozásunk, ami 
tánc formájában történt Pintér 
Béla egyik nyári témájú slágerére. 
A produkciónk nagy sikert aratott. 
Minden este a „Bibliai történtek gyerekeknek” 
című könyvből olvastam a csoportomnak, amit 
nagyon vártak és örömmel fogadták. A tábori 
programokon nem volt kötelező a részvétel. Sok 
program el is maradt. A gyermekek sokat és 
nagy örömmel fürödtek a Balatonban. 
    A hét közepén összebarátkoztunk egy másik 
csoporttal. A gyerekek közül volt, aki címet is 
cserélt más gyerekekkel. Talán ebből jó levélba-
rátság is kialakulhat. Csütörtök délután táncház 
volt, amelyen mi is részt vettünk. A fiúk súlydo-
báson próbálták ki magukat, a lányok pedig ko-
sárlabdáztak. Egyik délután mesemaratont tartot-
tak a táborban, amin a „Hiú kiscica” című mesét 
adtuk elő. A gyerekek nagyon élvezték a részvé-
telt. Pénteken tranbulinozásra volt lehetőség, 
amit aktívan ki is használtunk. 
    A táborozó gyerekek szülei minden este be-
szélhettek gyermekeikkel telefonon, így első 
kézből kaphattak naprakész információkat. Az 
egyik kislány névnapját közös fagyizással ünne-
peltünk meg.  A gyerekek számomra is készítet-
tek meglepetést, mivel tudták a születésnapom 

dátumát. Összefogtak és megköszöntöttek, ami-
től nagyon meghatódtam. 
A saját csoportomban lévő gyerekek, könnyen és 
jól irányíthatóak voltak, betartották a szabályo-
kat, és kerülték a konfliktusokat. A nagyobb gye-
rekek sokat segítettek a kisebbek körül, aminek 

igazán örültem. 
     A szervezők tábordallal 
készültek, mely szerepelt az 
ajándékba kapott tájékozta-
tó füzetben, amit minden 
gyermek és felnőtt kézhez 
kapott. Ebben benne volt a 
következő pályázati kiírás, 
amely a nyári tábori élmé-
nyek rajzos és írásos meg-
örökítése. Beadási határidő 
2012. szeptember 24. Fel-
merült a gondolat, hogy 
talán ezen a pályázaton is 
érdemes lenne indulni, mert 
az első három helyezett 
értékes ajándékot nyer. 
      Összefoglalva: Min-
denki jól érezte magát, sok 
élménnyel tértünk haza és 
új barátságok kötődtek. 

Hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy minden jól 
alakult, semmi sérülés és egyéb probléma nem 
történt. Köszönjük az értünk mondott imákat! 
Reménységemet fejezem ki abban, hogy a tábor-
ban olvasott és hallott bibliai történetek és a hit 
általi hozzáállásom a gyerekekhez, segített nekik 
abban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez.     

 
Szabó Kornélia  

 
 

Magvető 
 

Közel két éve dolgozom a Menedék 
Mamásotthonban. Jó, hogy az intézmény egyik 
fő feladatának tartja a hit ébresztését. Jézus a mai 
napig veti a mennyei magot az emberek szívébe. 
Ha bentlakó vagy nemrég elköltözött családokat 
nézek végig a Márk evangélium, Magvető pél-
dabeszéde alapján, emberéletek sorakoznak fel 
előttem, amelyek megfeleltethetőek a példázat 
egy-egy részével. Mi általában az anyukák életé-
nek kis szeletének vagyunk részesei, de van több 
olyan család, akikkel bensőséges kapcsolat ala-
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kult ki, ezért tudunk egymásról, szükség esetén 
segítségükre tudunk lenni. A példabeszéd nem-
csak az anyukák életében mutatkozhat meg, ha-
nem a munkatár-
sak is eltalálva 
érezhetik magu-
kat. Emlékszem, 
amikor engem 
szólított meg ez 
az Ige. Fájda-
lommal vettem 
tudomásul, hogy 
én is lehetek 
rossz talaj, az 
Isten termékeny 
jelenlétét vissza-
utasíthatom. A 
munkám során 
szemléltem 
egyik-másik 
anyuka rossz 
döntését, de lát-
tam olyanok éle-
tét is, akik éltek 
Isten kegyelmével, jelenlétével.  

Lehetünk olyan útszélek, ahol az Isten él-
tető magja nem fog meggyökerezni, mert a Sátán 
mesterkedése megakadályozza. Ha nincs időnk 
Istenre, arra, hogy imádkozzunk, elmenjünk 
templomba, istentiszteletre, hogy más hívő em-
berekkel kapcsolatot ápoljunk, nem tud az Isten-
ben való hit megerősödni. 

Lehetünk köves talaj. Egy anyuka jut 
eszembe, aki elindult a hit útján az egyik feleke-
zetben. Megvolt a lelkesedés benne, hogy elmen-
jen istentiszteletre. Tetszettek neki az alkalmak, 
de nem hatoltak mélyre a lelkébe. Ezután nem 
sokkal egymás után több rossz döntést is hozott: 
hazudozás, hirtelen elköltözés, összeköltözés egy 
másik férfival.  

Lehet gyomos talaj is a lelkünk. A Szent-
írás helytelen vágyakról beszél, ami elfojtja a 
mennyei vágyakat. Volt olyan anyukánk, akinek 
az élete azért nem tudott gyümölcsöt hozni, mert 
csillogás, gazdagság után vágyakoztak. Bár eljárt 
ő maga Teaklubra, ahol Isten Igéjét mind ő, mind 
gyermekei hallották, az ittléte alatt az Ige nem 
tudott megfoganni benne. Tudtunk nélkül a pén-
zének egy részét elköltötte pl. műkörömépítésre, 
stb. Táplálta lelkében a vadhajtást. Furcsa az a 
jelenség, hogy minél szegényebb az ember, annál 

inkább rázza a rongyot, hogy nem az alapvető 
szükségeiket akarják betölteni, hanem magasröp-
tű vágyaikat. 

Lehetőség van arra is, hogy jó föld le-
gyünk, sok termést hozzunk Isten kegyelméből. 
Vannak olyan anyukák, akik megszívlelik az 
Isten Igéjét és befogadva együttműködnek a ke-
gyelemmel. Ezeknek az anyáknak az életében 
gyümölcs terem megtérés, bemerítkezés formá-
jában. Életük helyreáll, meggyógyul, kivirágzik. 
Lehet, hogy nem röpke egy év alatt, hanem hosz-
szabb időre van szükség, de jó látni azokat, akik-
nek az élete megerősödik. Örülök, hogy van pél-
da erre a Mamásotthon anyukái között.  

Az vigasztalóan hat rám, hogy az Isten 
szüntelenül hív bennünket. Ha életünk több pont-
ján nemet is mondtunk neki, ő újból próbálkozik 
velünk. 

Szántó Csilla 
 
 
 
FIÚOTTHON 
 

Hírek 
 
Programjainkkal, a biztosított lehetőségekkel az 
a kimondott célunk, hogy valódi közösségként az 
otthonban lakók valahová tartozását erősítsük, s 
így a segítségnyújtás bizalmi keretek között va-
lósulhasson meg. A nálunk lakók közül többen 
dolgoznak, illetve részt vesznek az otthon napi 
életében, emellett vannak köztünk, akik tartós 
betegséggel, vagy szenvedélybetegséggel küzde-
nek, nekik szeretnénk segítséget nyújtani a fel-
épülésben. Sajnos időről időre előfordulnak köz-
tünk lakók, akik nem tartják be az együttélés 
írott és íratlan szabályait, így meg el kell válnunk 
egymástól. Szeretnénk, ha a Fiúotthonban eltöl-
tött idő áldást jelentene a hozzánk érkezőknek és 
megerősödve, a szük-
séges változásokat 
megélve tudnának la-
kóink továbblépni. 
 
   Tavasszal lakóinkkal 
közösen rendet raktunk 
a Fiúotthon kertjében, 
valamint petrezsely-
met, hagymát, salátát 
és paradicsomot ültet-
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tünk. Ők gondozzák, öntözik a veteményest, a 
termést a vacsorákhoz használjuk fel. 
   Májusban új bejárati kaput építettünk, valamint 
lakóink segítségével felújítottuk (vakolás, 
glettelés, festés) a kerítésünket. A két éve felújí-
tott fürdőszobánkban sajnos csőtörés történt, ami 
nagy kárt okozott. A helyreállítás – biztosító 
bevonásával – a napokban fog elkezdődni. 
 
   Ünnepi eseményre került sor június 23-án: 
Gulyás Attila és Kis Andrea munkatársaink Isten 
előtt összekötötték az életüket. Házasságkötésük-
re a Biblia Szól Gyülekezetben került sor, ahol 
osztozhattunk örömükben. Az esküvőt követően  

 
Attila kiköltözött a Fiúotthon szolgálati lakásá-
ból és ezentúl négy órás munkaidőben folytatja 
szolgálatát. Július 1-től szolgálatba állt Bartolák 
Pál, aki a jövőben szociális segítőként vesz részt 
a munkánkban. 
   2012. július 1-től egy újabb konzorciumi 
együttműködést kötöttünk a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálattal és további szociális partnerekkel 
az utcán élő hajléktalan emberek befogadására. 
Az együttműködés kapcsán 1.600.000 Ft kiegé-
szítő támogatáshoz jut a szolgálat, ami csökkenti 
a hiányainkat. Az együttműködési program 

eredményeként egy éven át hét utcán élő hajlék-
talan ember kap segítséget tőlünk. 
   A napokban ismét közös szalonnasütésre és 
közösségi délutánra készülünk a kertünkben, 
amin reményeink szerint a finom falatok mellett 
Igei üzenet, beszélgetés és zene színesíti az 
együttlétet. 

Liptai Gábor 
 

 

Bemutatkozás 

   Szeretettel köszöntöm, a Hírlevél olvasóit! 
Bartolák Pál vagyok, a Menedék Fiú Otthon új 
munkatársa. Valójában az, hogy új, nem fedi 
teljesen a valóságot.  Már 1998-ban a Menedék 
Alapítvány közelébe kerültem, mint rászoruló. 
Akkoriban nagyon erős alkohol függőként kerül-
tem az Otthonba (delírium tremens voltam). 
Rengeteg problémát jelentett a házirend betartá-
sa, ezért úgy látszott, hogy el kell hagynom az 
Otthont. A szálló akkori munkatársai folyamato-
san foglalkoztak velem, próbáltak segíteni ne-
kem tanácsadással, imádkozással. Egy alkalom-
mal a nagy kétségbeesésemben én is Krisztus-
hoz, Krisztus segítségéért kiáltottam. Ettől a nap-
tól fordulópont következett be az életemben. 
Jézus jelenléte, szabadítása napról napra nyil-
vánvalóvá vált az életemben. Abbahagytam az 
alkoholfogyasztást, és Isten pár hónap múlva a 
dohányzástól is megszabadított. Hitemben elju-
tottam odáig, hogy bemerítkezéssel pecsételjem 
meg a kapcsolatomat Krisztussal. Szívemben 
egyfajta vágy alakult ki, hogy Krisztus szabadí-
tását, megváltását közvetítsem az emberek fele.  
   A Menedéknél lakóból segítővé lettem. Misz-
sziómmá vált, hogy a rászoruló, hajléktalan, 
szenvedélybetegek felé forduljak segítséggel, 
Krisztus által. Életem teljesen megváltozott, új 
irányba fordult. Krisztus vált egyetlen szenvedé-
lyemmé. Kiköltöztem a Menedék Fiú Otthonából 
és egy albérletben folytattam életem. Továbbra is 
a legfőbb életcélom volt, hogy a rászorulóknak 
(az Őrá szorulóknak), hirdessem, hogy Jézus 
Krisztus lehet a kiút, minden ember számára a 
legreménytelenebb helyzetekből. Krisztus köve-
tése és hirdetése vált életcélommá. Karitatív 
szervezeteknél dolgoztam, segítettem. Időközben 
megnősültem, leérettségiztem, elvégeztem egy � 
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emelt szintű 

pszichiátriai 
tanfolyamot. 

Az évek alatt 
sajnálatos 

módon csalá-
dunk gazda-
sági helyzete 
úgy alakult, 
hogy megint 

elváltam.    
Ez a törés, a 
magam ki-
csinyes önző-
ségeivel való 

szembesülés 
még jobban elmélyítette a kapcsolatomat Krisz-
tussal. Újból a Menedékhez menekültem, mint 
egyfajta „kolostorba”. Önkéntes segítőként egé-
szítettem ki a munkatársi kört és eközben újra 
építkeztem Krisztusban. 
   Az Otthonban való tevékenységem legfonto-
sabb üzenete a lakók fele, hogy Jézus Krisztussal 
az embernek valóban új élete kezdődhet, és hogy 
nem az a szégyen, ha az ember Krisztussal pró-
bál járni, hanem az, hogyha az ember kiszolgál-
tatott a szenvedélyeinek, kötöttségeinek, testi 
vágyinak, pótcselekvéseinek. Segítségem fő cél-
ja, hogy megértessem a lakókkal, hogy az önál-
lóság mennyire fontos a mindennapokban. Hogy 
egy férfi attól igazán férfi, ha tisztességesen elő 
tudja magának teremteni mindazt, amire szüksé-
ge van. Fontosnak tartom a rendszeresség beállí-
tását a mindennapokban. A házirend betartására 
és a rend szükségességére helyezem a hangsúlyt 
környezetükben illetve az életük minden terüle-
tén. Ehhez Jézust ajánlom nekik legfőbb tanács-
adónak. 
   2012. július elsejétől hivatalosan is státuszba 
kerülhettem, mint szociális segítő. 
Vannak átalakulóban lévő életek a lakók között, 
de ehhez szükséges, hogy mi munkatársak a dön-
téseinket Krisztusban tudjuk meghozni és hitele-
sek tudjunk maradni. Ezért kérem a Hírlevél ol-
vasóit, a Testvéreket, hogy imában gondoljanak 
a munkatársakra, és a Menedék segítségét igény-
bevevőkre.  

Bartolák Pál 
 
 

KISKUNMAJSA –  
MENEDÉKVÁROS 

 

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 
 
„Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor 
gyűjti eledelét.” Példabeszédek 6:8  
 

   A nyár sokak számára a szabadságolásokat és a 
kikapcsolódást jelenti, és ez így is van rendjén. 
Menedékvárosunk életére nézve viszont mindezt 
nem mondhatjuk el. A nyár nagyon mozgalma-
san telt és az előttünk álló időszak is annak ígér-
kezik. Sok teendő áll mögöttünk és előttünk, épp 
ezért mi is szeretnénk elmondani a Példabeszé-
dek írójával együtt, hogy mindent idejében meg-
teszünk, hogy Otthonunk megfelelő rendben 
működjön, és szolgálatunk kedves legyen Isten 
előtt.  

 
   Június 21-én, az Otthonunk lakóival kirándulá-
son voltunk a Szegedi vadasparkban. A kirándu-
lás nagyon jó hangulatban telt és mindannyian 
elmondhatjuk, hogy rengeteg élménnyel gazda-
godtunk. A gyermekek sok olyan, számukra új, 
vadonélő állattal ismerkedhettek meg, amelyek-
kel előtte még volt lehetőségük, emellett feledhe-
tetlenné vált számukra, hogy egy-egy állatot, a 
szelídebbek közül megsimogathattak. Itt szeret-
nénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjunk a Jánoshalmai és a Menedékvárosi 
Baptista Gyülekezeteknek, hogy adományaikkal 
lehetővé tették számunkra ezt az örömteli kirán-
dulást. Isten bőséges áldását kívánjuk szolgála-
tukra és életükre! 
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   Mindemellett az idei nyáron is lehetőséget kap-
tak gyermekeink, hogy Tóalmáson, az Élet szava 
táborában, térítésmentesen vegyenek részt. A 
táborban új barátságok 
köttettek és a progra-
mok sokszínűségének 
köszönhetően, a tábo-
rozók különleges él-
ményekkel lettek gaz-
dagabbak. Ezúton is 
szeretnénk megkö-
szönni az Élet szava 
táborának a lehetősé-
get, hogy gyermeke-
ink a táborozók szá-
mát gyarapíthatták. 
Isten Áldását kívánjuk 
szolgálatotokra és az 
életetekre! 
 
   Miközben gyermekeink táboroztak, igyekeztük 
a kisebb felújításokat elvégezni. Három szobába 
végeztünk tisztasági festést, illetve ugyanitt a 
bútorokat is lecseréltük jobb állapotúakra, ame-
lyeket adományba kaptunk. Az egyik lakásunk-
ban a tárolónak használt helyiséget átalakítottuk 
ebédlő helyiségnek. Itt is szükség volt festésre, 
és az elhasználódott linóleum helyett járólapozni 
kellett. Egy további lakásban a konyhabútor 
frontját újítottuk fel. 
 
   A konyhakertet idén is a gondozottjainkkal 
közösen igyekeztünk művelni. Kisebb- nagyobb 
sikerekkel elmondhatjuk, hogy a szorgos mun-
kának meg van a gyümölcse. Több család is a 

kertből megter-
melt zöldségekkel 
tudta gazdagítani 
és egyben egész-
ségesebbé tenni 
étrendjét. 
 
   Augusztus else-
jétől új munka-
társnőt is kö-
szönthettünk Pus-
kás Brigitta sze-
mélyében, aki 
Szilágyi Mónika 
helyére érkezett. 
Mónikának kö-

szönjük a munkáját és kívánjuk, hogy az előtte 
álló kihívásokat Istentől jövő bölcsességgel ke-
zelje! Brigittának pedig sok erőt, hogy ezt a ko-

rántsem könnyű szol-
gálatot fiatal kora el-
lenére, Istentől felvér-
tezett erővel tudja 
végezni. 
 
   Végezetül, szeret-
nénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, 
akik imában támogat-
ják otthonunk szolgá-
latát és mindazoknak, 
akik adományaikkal is 
hozzájárulnak céljaink 
eléréséhez. Isten Áldja 
meg őket!  

 
Antal György   

intézményvezető  
 
 
 

Bemutatkozás 
 
Puskás Brigitta vagyok, 1991 áprilisában szület-
tem, majd középiskolai tanulmányaim végezté-
vel sikeres érettségi vizsgát tettem, ezt követően 
elvégeztem a Kisgyermekgondozó, -nevelő kép-
zést. 
18 éves koromban döntöttem úgy hogy átadom 
az életem Istennek. Azóta járom az Úr útját, 
majd segítségével és az általa létrejött kapcsola-
taimnak köszönhetően, rátaláltam a Menedék 
Alapítványra. Az igazat megvallva nem is tekin-
tem munkának, sokkal inkább az egyik vágyam 
beteljesülésének. Mindig is szerettem volna az 
embereknek segíteni, s átadni az Úr üzenetét, és 
ez egy nagyszerű lehetőség erre. 
Bízom benne, hogy az Alapítvány lakóinak a 
hasznára válok Isten által, és ennek eredménye-
ként a közösség teljes értékű részévé válhatok. 
 
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfá-
radtatok és megterheltettetek, és én, megnyu-
gosztlak titeket.” (Máté 11:28) 
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HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI 
OTTHONA 
 
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel..” (Zsoltárok 
100:2) 
 
   Intézményünk Kiskunmajsa külterületén Sze-
ged irányába található egy volt orosz laktanya 
épületében. E laktanyának tiszti lakásokból álló 
épületének második lépcsőháza van kialakítva a 
hajléktalanok befogadására. Az épületen belül 
nemcsak Hajléktalanok Átmeneti Otthona, ha-
nem Családok Átmeneti Otthona is működik. Ez 
a nagy terület a 
Menedékváros. 
Az engedélye-
zett létszámunk 
50 férőhely. 
Lakóink két 
szinten kerülnek 
elhelyezésre, 
külön a nők és a 
férfiak 4-4 la-
kásban. Nyáron 
az ellátottjaink 
száma nem éri el 
az 50 főt, de 
télen van olyan 
időszak, amikor 
meghaladná. 
   Technikai 
feltételeink kielégítőek, ez annak is köszönhető, 
hogy a munkatársak, illetve önkéntes segítőink 
dolgoznak azon, hogy a körülményeink folyama-
tosan elérjék azokat az elvárásokat, melyet a 
felügyeleti szervek írnak elő számunkra.  
Az ellátottak közül sokan vannak olyanok, akik 
visszatérők. Ezek az emberek azt jelzik, hogy 
ilyen körülményekben és segítő fogadtatásban 
máshol nem részesülnek.  
Az Otthonunk nem tartana itt, ha a munkatársak 
fáradságot és időt nem kímélve nem tartanák 
szívügyüknek az intézmény működését.  Az Ott-
hon szakmai személyzetét 5 fő szociális és men-
tálhigiénés munkatárs és 2 fő szociális gondozó 
adja. 
   Június és július hónapban szakmai ellenőrzés 
folyt intézményünkben. Járt nálunk a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala, az ÁNTSZ és a Tűzoltóság. E 

hatóságok az intézmény szakmai munkáját és 
technikai felszereltségét kisebb módosítások, 
javítások elvégzése mellett elfogadhatónak talál-
ták.  
A Menedék Alapítvány egy nagy jelentőségű 
pályázatot adott be annak az épületnek a teljes 
felújítására, amelyben az intézmény is található. 
Naponta kérjük Isten áldását, hogy nyerjen ez a 
pályázat.  
  
   Július hónapunk a munka és a közös program-
jaink jegyében telt. Az ellátottjaink kétharmada 
munkát végez. Ezek a munkák vállalatoknál – pl. 
ládagyár, KEFAG Zrt. – vagy nyári idénymun-

kák keretében 
magánszemé-

lyeknél foly-
nak. Sokan tisz-
tességgel meg-
állják a helyü-
ket, így lehető-
ségük van arra, 
hogy a további-
akban saját 
maguk is meg-
oldják a lakha-
tásukat és meg-
élhetésüket. 
Akik pedig 
itthon marad-
nak, azoknak 
nagy többsége 

önkéntes munkával segíti az intézmény működé-
sének mindennapjait pl. a konyhán, a mosókony-
hán, vagy az udvaron.  
Nagyon nagy melegek voltak júliusban, ezért 
már kora reggel jártak dolgozni az ellátottjaink, 
így délután és hétvégente a közös programjain-
kon sokan részt vettek.    
 
   Közös programjaink között szerepel a napon-
kénti áhítat, a csütörtöki és vasárnapi istentiszte-
let, alkalmanként kirándulás, sátoros evangelizá-
ció és találkozás más gyülekezetekkel. 
   A Menedékváros, így a Hajléktalanok Átmene-
ti Otthonának lakói számára is mindennap elér-
hető az áhítat, melynek első 20-30 perce alatt 
imádságban megfogalmazott kérések, hálaadás-
ok, bűnvallások, az Isten magasztalása hangzik 
el azok ajkáról, akik szeretnék az Úr Jézus Krisz-
tust megszólítani, neki szívüket kiönteni. Az 
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imádságok után 20-30 percben szabadon lefoly-
tatott beszélgetések formájában vagy előre meg-
határozott vezérfonal szerint tanulmányozzuk az 
Isten Igéjét. „…hogy többé ne legyünk kiskorúak, 
akik mindenféle tanítás szelében ide-oda há-
nyódnak és sodródnak az emberek csalásától, 
tévútra csábító ravaszságától; hanem az igaz-
sághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben 
mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus” (Ef 
4:14-15). Csaplár Péter lelkipásztor vagy Csön-
des Katalin gyülekezeti elöljáró vezeti az áhíta-
tokat. 

A nyár eddigi részében munkatársaink életében 
történtek fontos és örömteli események. 
Nagyon nagy örömünk, hogy munkatársnőnk 
Vetrik-Dóra Zsuzsa és férje, Vetrik-Dóra Gyula 
első gyermeke, Vetrik-Dóra Petra megszületett 
július 9-én 4:45-kor, 2700 gr-mal és 48 cm-rel. 
Ezúton is gratulálunk, és Isten áldását kérjük a 
szülők és Petra életére!  

 
Vetrik-Dóra Zsuzsa helyett, június 1-től Tóthné 
Frank Anikó dolgozik szociális és mentálhigié-
nés munkakörben. Anikóról annyit, hogy szociá-

lis munkás, mentálhigiénés szakember és szak-
vizsgázott szociálpolitikus végzettsége van. 1997 
óta dolgozik a szociális szférában. Férjével las-
san húsz éve él boldog házasságban, három 
gyermek édesanyja. Munkájához kitartást és Is-
ten áldását kívánjuk! 
 
MENEDÉKVÁROSI BAPTISTA 
GYÜLEKEZET 
 
   Minden héten csütörtökön és vasárnap vannak 
istentiszteleteink. A Menedékvárosban lakók 
mellett Kiskunmajsáról is járnak testvérek, és 
rendszeresen érkeznek hozzánk vendég igehirde-
tők is. Ezeken az alkalmakon is tapasztaljuk az 
Úr Jézushoz való tartozás örömeit és az Úr Igé-
jéből fakadó áldásokat.  
Vannak testvérek és Istent megismerni vágyók, 
akiknek életében nehézségek, krízishelyzetek, 
krízisállapotok állnak fenn, amelynek leküzdésé-
hez ők már egyedül kevesek, de az Úr Jézus ke-
gyelméből, bölcsességéből merítve képesek 
lesznek megküzdeni nehézségeikkel, szorult 
helyzetükkel. Gyülekezetünknek nagy szerepe 
van abban, hogy az Úr megoldásait felismerje 
mindenki, aki közénk látogat: ”…hogy szívük 
felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljus-
sanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret 
egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztus-
nak ismeretére. Benne van a bölcsesség és isme-
ret minden kincse elrejtve.” (Kol 2:2-3) 
 

   A Menedékvárosi Baptista Gyülekezet meghí-
vást kapott a Kiskunhalasi Baptista Gyülekezet-
től a Halasi Sátoros Evangelizációra, melynek 
eleget is tett július 4-5-én. A szerdai napon Csap-
lár Péter hirdette az Igét a „Bálványok kontra 
igaz Isten” témakörben, csütörtökön pedig Pintér 
Béla zenés bizonyságtételeit hallgathattuk meg. 
Jó volt ott lenni vendéglátóinknál és épülni az ő 
hitük által is. 
 
   Július 28-án Gyaraki Péter vezetésével fiata-
lokból álló csapat érkezett hozzánk a Belvárosi 
Baptista Gyülekezetből, hogy az itteni lakókö-
zösség felé szolgáljanak énekekkel, bizonyságté-
telekkel. Jó volt látni a vendég testvéreket, halla-
ni bizonyságtételeiket. Sok itt lakó ember báto-
rodott fel lelkében, hogy megismerje az Úr Jézus 
Krisztust. Tapasztaljuk, hogy sokakban megújult 
az istenkeresés lelkülete vagy az Úr Jézussal 
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való személyes kapcsolat ápolása. Vendégeink 
azzal is kedveskedtek, hogy bográcsgulyással 
készültek, amelyet Csöndes Kati néni és Gyaraki 
Péter főzött meg, illetve vendégeink grill-
kolbászt készítettek nekünk, amelyet egy esti 
vacsora keretében együtt fogyasztottunk el. A 
Menedékváros lakóközösségének kiskunmajsai 
önkormányzati képviselője, Szikoráné Zsuzsa 
édesanyjával együtt örvendezhetett velünk. Hisz-
szük és tapasztaljuk, hogy Istenünknek nemcsak 
a lelkünk, de a testünk is fontos. 
 „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden 
szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőség-
gel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Iste-
nünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.” (Fil 
4:19-20) 
 
Beszámolónk zárásaként, kérjük a Menedék 
Alapítványra Isten áldását! 

„Szeretlek Uram, erősségem!” Zsolt 18:2 
 

Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthonának 
 munkatársai 

 
 
 
 

BODROG 
 
 

Híreink 

 
Hálásak vagyunk Istennek az elmúlt tanévért. 
Óvodánkból 14 gyermek ballagott el, általános 
iskolánkban pedig 9 tanuló végzett. Isten áldja 
őket további tanulmányaikban! A kihívások mel-
lett nagyon áldott volt a niklai szolgálat is, me-
lyet, ha az Úr akarja és élünk, szeptembertől sze-
retnénk folytatni. Szeptembertől fiókóvodát nyi-

tunk Kaposváron a Békevár Baptista Gyüleke-
zetben, melynek előkészületei folynak. Kérjük, 
imádkozzanak ezért.   
 
   A Bodrogi Oktatási Központ épületének tetőtér 
bővítése elkezdődött. Az új részt szeptemberben 
szeretnénk birtokba venni. Két tanterem, két fej-
lesztő terem, egy irodahelyiség és vizesblokk 
kerül kialakításra. Kérjük Testvéreinket, hogy 
imádkozzanak a fejlesztésekért, hogy Urunk 
nyisson kapukat, és rendelje ki az anyagi feltéte-
leket. A 45 személyes Ikarus buszunk cseréje 
sürgetővé vált a jelentős felújítási költségek és 
idős kora miatt. Kérjük, hogy ennek megvalósu-
lásáért imádkozzanak, és lehetőség szerint támo-
gassák.  
   Július 7-14-ig Newtownards-ból egy kis csapat 
látogatott meg minket, akik a művészeti tábo-
runk előkészületeiben segítettek. Hálásak va-
gyunk értük, a munkájukért, a segítségért és a 
velük való közösségért. Isten áldását kérjük éle-
tükre. 
 
   Július 15-22. között került megrendezésre a 
XIII. Keresztyén Művészeti Tábor, melyen 80 
táborozó és 33 felnőtt vett részt. A hét témája a 
„háló” volt. A Bibliában megjelenő hálós igék 
alapján az evangéliumot közvetítettük a gyerme-
kek felé. A bibliatanulmányt Rácz Lajos vezette 
különleges módon, minden érzékszervünket be-
kapcsolva az igék megértésébe. A tavalyi évhez 
hasonlóan a zene mellett vizuális műhely is mű-
ködött, ahol különböző grafikai, festészeti eljárá-
sokkal ismerkedtek a gyerekek, valamint fotóz-
tak. A zenészek 4 csoportban dolgoztak. Zongo-
risták, vonós és furulyakamara, valamint fúvós-
zenekar.  
Szabadidőben folyt a népi gyermekjáték, kézmű-
vesség és sport. Szolgáltunk a helyi gyülekezet-
ben, a faluban és az idősotthonban. A tábor ki-
emelkedő értéke a jó közösség a különböző kor-
osztályokon belül illetve között. Hálásak va-
gyunk Istennek a táborért. 
 
   Brian McNarry (Bloomfieldi Presbiteriánus 
Gyülekezet, Belfast), aki már hatodik alkalom-
mal vesz részt a bodrogi táborban így nyilatko-
zik: „Kiváltság számomra, hogy az elmúlt hat 
évben trombitát oktathattam a bodrogi zenetá-
borban. Mindegyik tábor különbözött a 2007-es 
tábortól, amin először vettem részt, de Isten hű-
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séges maradt a tábor céljainak megvalósításában, 
abban, hogy Jézusról tanítsuk a gyerekeket, min-
dennel, amit teszünk. Magyarul és angolul éne-
keltem a gyerekekkel, de számomra a legfonto-
sabb Isten dicsőítése, és a Biblia tanulmányozása 
velük együtt. Nem beszélünk egy nyelvet, de 
Isten megáldott és kihívásokat is adott számomra 
a táborok során. Tudom, hogy a legizgalmasabb 
része a tábornak az, amikor Isten Igéjét osztjuk 
meg a gyerekekkel. El tudom mondani mások-
nak mindazt, amit Isten végez a táborban. A 
gyülekezetemnek, 
akik hűségesen 
imádkoznak a tá-
borért, és a mun-
kahelyi kollégáim-
nak, akik mindig 
kíváncsian érdek-
lődnek aziránt, 
hogy miért akarok 
egy keresztyén 
zenetáborba men-
ni. Áldást nyertem 
abból, hogy meg-
ismerhettem Isten 
olyan embereit, 
akik a zenetábor-
ban tanítanak és segítenek, akiket Krisztusban 
drága barátaimnak tartok, és áldás számomra, 
hogy James, Amy és Claire eljönnek velem szol-
gálni a bloomfieldi gyülekezetből Bodrogra. Ké-
rem, imádkozzanak a táborozó gyerekekért, akik 
hallottak Jézusról, hogy fiatal életek változzanak 
meg, és bátorítást kapjanak a Jézussal való járás-
ban. Jó az ÚR!” 

    
 
 NEVELŐ CSALÁDOK KÖZÖSSÉGE 
 
Az elmúlt évben csatlakozott a NECSAK-hoz 
egy budapesti család. Júniusban két kisgyerme-
ket helyeztek ki hozzájuk: Zolika 2 éves múlt, 
Gergő pedig mindössze 4 hónapos. Nevelésük és 
gondozásuk nem kis feladat, hiszen komoly (lel-
ki) sérülései vannak a nagyobbnak, és a pici ko-
raszülött, 1600 gr-os súllyal jött a világra. Mély 
hittel és igazi odaszánással fogadta őket Gavallér 
Gyöngyi, és férje, Gábor. Imádkozzunk értük a 
mindennapokban. 
 

IDŐSEK ÁTMENETI OTTHONA 
 
 2012 áprilisától a Magyar Pünkösdi Egyház  45 
férőhelyes  Szeretetotthona  átmenetileg  Bodro-
gon működik.  20 dolgozó munkahelye lett a 
Menedék Alapítvány tulajdonában lévő épület. 
   Az előző hírlevélben felhívást tettünk közzé a 
szükséges átalakítások támogatására. Június hó-
napban elkészült a tűzvédelmi szempontból el-
rendelt tetőhéjazat csere is, így 2012. június 30-
ával végleges működési engedélyt kapott az in-

tézmény. 
Mindezért na-
gyon hálásak 
vagyunk. Mind 
az idelátogatók, 
mind a hivata-
los szervek 
elcsodálkoznak 
azon, hogy 
ilyen rövid idő 
alatt, miként 
lehetett a felté-
teleket megte-
remteni, és 
ilyen békés, 
rendezett kö-

rülményeket biztosítani az intézménynek és a 
lakóinak. A páratlan összefogás és az önzetlen 
támogatás Istenre mutató, példaértékű. Az eddig 
eltelt hónapok után elmondható, hogy a gondo-
zottak megszokták helyüket, és jól érzik magu-
kat, bár érthető módon visszavágynak Kadarkút-
ra. Az intézmény a megszokott életritmus, rend-
szeres programok, ismerős és megszokott 
lelkigondozók segítségével próbálja biztosítani 
az állandóságot ebben a  speciális helyzetben. Az 
oktatási intézményeink közelsége, az óvodások, 
iskolások mindennapi látványa pozitívan hat 
az idősekre. Látják, és tapasztalják a körülöttük 
folyó életet, a játszó gyerekeket, a vidámságot. A 
zenetáborosok koncertet adtak a hét során az 
idősotthon lakóinak, melyet nagy örömmel és 
hálásan fogadtak. 
   Kérjük az Olvasókat, hogy továbbra is hordoz-
zák imádságban az idősotthon lakóit, az intéz-
mény munkáját Bodrogon, és imádkozzanak a 
kadarkúti kastély újjáépítésért. Az államtól 25 
millió forint támogatást kapott a fenntartó Pün-
kösdi Egyház, az újjáépítéshez. A biztosító társa-
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ság is kifizette a biztosítási összeget, ami sajnos 
az újjáépítés ötöd része csak. Jelenleg az építési 
engedély jogerőre emelkedése van folyamatban. 
Reménység szerint augusztusban elkezdődhet az 
munka. 

Selmeczi Ottilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várjuk a kinyíló kapukat 

 
Menedék udvar 
 
A Menedék Alapítvány vezetése évekkel ezelőtt 
megfogalmazta a „Menedék udvar” projekt 
megvalósításával kapcsolatos elképzelését: sze-
retnénk Budapesten vagy környékén egy olyan 
nagyobb területet birtokba venni, ahol intézmé-
nyeink, szolgálatunk elhelyezése megoldható 
(Fiúotthon, Mamásotthon, raktár, központi iro-
da), erőforrásainkat egy területre koncentrálva. 
Mindez lehetőséget biztosíthat új szolgálatok 
elindításához is: napi jelenlétünkkel új preventív 
programok (pl. ifjúsági kávéház, nappali cent-
rum) és a rászorulók segítését célzó szolgálatok 
(adománybolt, fecskelakások, befogadó szállás-

helyek) indulhatnak el. A tervezett „Menedék 
udvar” funkciói jelentős részben függenek a terü-
let méretétől és adottságaitól. 
 
Látjuk, amint a devizahitel tartozások „eredmé-
nyeként” családok tömegei kerülnek utcára, s 
befogadásukra a jelenlegi állami támogatással 
működő ellátórendszer nem képes. Bárcsak 
olyan területet kapnánk az Úrtól, ahol az utcára 
kerülő családok jelentős segítséget kapnának… 
 
Keressük azt a helyet, ahol a „Menedék udvart” 
megvalósíthatjuk. Önkormányzatokkal és cégek-
kel tárgyalunk, területeket járunk be, és imádko-
zunk, hogy az Úr nyisson kaput előttünk, amin 
keresztül a Menedék Alapítvány szolgálata erő-
södhet és több embernek valós segítséget adhat 
jelenlétünk.  
 
 
Raktározás 
 
Alapítványunkhoz jelentős mennyiségű adomány 
érkezik, melyeket továbbítunk a nálunk lakó, 
szükségben levő emberek felé. Az adományok 
budapesti raktározása az elmúlt években egy 
önkormányzati bérleményben történt a XXII. 
kerületi Nagytétényi úton. Sajnos a használt in-
gatlan vizes állapota megnehezítette a rendelte-
tésszerű használatot, a bérleti díj pedig folyama-
tosan emelkedett, így 2012. július 15-ével fel-
mondtuk a bérleti szerződést. Más raktározási 
lehetőség után nézünk, megfelelő ingatlant kere-
sünk. A raktár kiürítése során a feleslegessé vált 
fémhulladék leadásából bevételünk is keletke-
zett, ami részben segítség volt hiányaink pótlá-
sában. A jövőben még használható eszközöket 
átmenetileg egy térítésmentesen felajánlott he-
lyen tároljuk. 
 
 
Finanszírozás 
 
Amint arról előző hírleveleinkben már többször 
beszámoltunk, az elmúlt években intézményeink 
állami támogatása nominálisan csökkent, vagy 
változatlan maradt, a kiadások (főként közüzemi 
díjak) jelentős emelkedése mellett – a példásan 
takarékos üzemeltetés ellenére is – jelentős hi-
ánnyal működnek intézményeink. Hálásan kö-
szönjük minden támogatónknak az elmúlt idő-

„JÓ AZ ÚR” BODROGI BAPTISTA 
GYÜLEKEZET 

 

Számlaszáma: 13597539-12302010-
00040670 

 

Bank: KDB Bank (Magyarország) Zrt. 
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szakban a Menedék Alapítványhoz eljuttatott 
anyagi, vagy tárgyi támogatását, amivel - Iste-
nünk eszközeiként – eddig túléltünk: az otthona-
inkban lakó 145 hajléktalan embernek és család-
nak fedelet, ételt, a kilábalás lehetőségét és sze-
mélyes gondozást tudtuk biztosítani. Hálásak 
vagyunk két támogatónk rendszeres támogatásá-
ért Amerikából. 
 
A támogatóké a köszönet, Istené a dicsőség! 
Szükségeink továbbra is megvannak, ezért kér-
jük, hogy hordozzanak minket és a ránk bízott 
embereket imádságban! Köszönettel fogadjuk az 
önkéntes szolgálatot, mellénk állást, a szolgálat-
ba való bekapcsolódást, illetve az anyagi támo-
gatást. Meggyőződésünk, hogy a Menedék szol-
gálat Isten szívében kezdődött és ma is az Ő ke-
zében van: támogatóinkkal együtt Neki lehetünk 
a munkatársai.  
 

Liptai Gábor 
budapesti területi vezető 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az intézmények elérhetősége: 
 
Menedék Mamásotthon 
Tel: 06-1-226-2756 
Mobil: 06-20-999-7280 (baptifon) 
E-mail: mamasotthon@gmail.com 
Web: http://www.menedekalapitvany.hu/szolgalati-
terulet/mamasotthon 
 
Menedék Fiú Otthon 
Cím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 21. 
Tel: 06-1-610-1835 
Mobil: 06-20-999-7461 (baptifon) 
E-mail: fiuotthon@gmail.com 
Web: 
http://www.menedekalapitvany.hu/szolgalati-
terulet/fiuotthon 
 
Teaklub 
Cím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 17-19. 
Mobil: 06-20-953-4282  
 Molnár Tivadar (baptifon) 
E-mail: tivadar@freemail.hu 
Web: 
http://www.menedekalapitvany.hu/szolgalati-
terulet/teaklub 
 
Menedékváros Családok Átmeneti Otthona 
Cím: 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/A 
Tel: 06-77-481-989 
Mobil: 06-20-999-7287 (baptifon) 
E-mail: menedekvaros@freemail.hu 
Web: 
http://www.menedekalapitvany.hu/szolgalati-
terulet/menedekvaros-csaladok-atmeneti-otthona 
 
Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona 
Cím: 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 253/A 
Tel: 06-77-483-008 
Mobil: 06-20-775-9599 (baptifon) 
E-mail: menedekhao@gmail.com 
Web: 
http://www.menedekalapitvany.hu/szolgalati-
terulet/menedekvaros-hajlektalanok-atmeneti-
otthona 
 
„Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet 
Cím: 7439 Bodrog, Kossuth L. u. 155. 
Tel: 06-82-490-148 
Web: http://bkbodrog.arteries.hu/ 
 
 
 
 

 

Alapítványunk kiemelkedően  
közhasznú szervezet, 
ezért lehetőség van a 

személyi jövedelemadó  

1%1%1%1%----ánakánakánakának 
felajánlására a Menedék Alapítvány 

javára. 
Adószámunk: 19004909-2-43. 

Köszönjük támogatását! 
 

 

Aki támogatni szeretné szolgálatunkat, a kö-
vetkező számlaszámon teheti meg: 

OTP Bank Nyrt. 11722003-20022222 
Adószám: 19004909-2-43 

Központi iroda 
1221 Budapest, Leányka u. 34. 3/21. 

Telefon/fax: 06 1 229 3542 
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu 

Web: www.menedekalapitvany.hu 


