Menedék Hírlevél
A Menedék Alapítvány lapja
Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7

Közösséget építünk
Magányos hősök világában élünk. A küzdelem, a
viharok, életritmusunk megfosztanak minket egymástól. Magunkra maradunk. A TÁRKI 2006-os kutatása
szerint az emberek 35,6%-ának nincs barátja. Esetleg
haver, akivel csődbe lehet kerülni. Haver, aki céget
írat a nevemre ötezerér’, ami – mint kiderül – milliós
adósságokkal rendelkezik. Haver, aki segíteni akar és
ad… szert, vagy gyógyszert, amitől kikészülök. Haver, aki segít a főnöknél felvenni a fizetésem, de mielőtt megkapnám, eltűnik.

Ismerős történetek, tele velük a padlás. Kapaszkodóra
van tehát szükség. Fogódzóra, biztonságra. A TÁRKI
kutatása megállapítja, hogy az alacsony képesítésűeknél még a fentieknél is rosszabb a helyzet: a csupán
néhány osztályt elvégzettek kétharmadának (64,5%)
nincs barátja.
Hol van a kapaszkodó? Mit segíthet egy „szálló”?
Egy „szálló” lehet, hogy nem sokat, legfeljebb fedelet
ad. Bemegyek, alszom, kijövök. Egy „otthon” talán
többet. Mert ahol „otthon” vagyok, ott biztonságban
vagyok. „Otthon” tudnak rólam, van kihez szólni.
Van kontroll és vannak, akik közel állnak hozzám.
Haza lehet menni. Ott ismernek. Legalább annyira,
amennyire megosztottam magamat.

2011. augusztus

„Otthon” beszélgetünk. Terheket osztunk meg, közbenjárunk: imádkozunk. „Otthon” tudok őszinte lenni, megtanulok bízni, bizakodni, megbízni. Megtanulok barát lenni. „Otthon” elfogadom a segítő kritikát,
a tükröt, mit elém tartanak, és elfogadnak engem is a
hibáim ellenére. Otthon van remény a jövőre nézve,
mert mellettem állnak, bátorítanak, jó irányba terelnek.
A legnagyobb befektetés: befektetés az emberbe.
Nem új az ötlet, kétezer éves terv, sőt üdvterv. Jézus
jött, adta magát, lehajolt hozzám, hogy föle-

melhessen az Általa elgondolt helyemre és otthon
legyek ezen a világon és ezen túl is. Hogy közel legyek hozzá, és akikhez küld. Hogy ne egyedül legyek, hanem a helyemen. „Otthon”.
A Menedék otthonaiban Közösség szeretnénk lenni, s
ezt tudatosan építjük, mert erre kaptunk elhívást Istentől. Építjük programjainkkal, szavainkkal, körülményeinkkel. Hogy ha eddig nem volt hol otthon
lenni, most legyen.
Bárcsak „otthon” lenne mindenki köztünk, aki itthon
van.

Liptai Gábor
szociális munkatárs
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Jelenleg három család gyermekeivel foglalkozom,
ami négy kiskorút és két kamaszkorút jelent. Az
anyukák fordulhatnak hozzám, valamint én is megkeresem őket.

Mamásotthon
Csapatmunka a Mamásotthonban
Közel háromnegyed éve dolgozom a Mamásotthon
munkatársaként. Munkámban arra törekszem, hogy a
tőlem telhető legjobb módon megtegyem azt, amiért
én vagyok felelős, valamint hozzátegyek mások munkájához. Ez a munka együttműködést, csapatmunkát
igényel a munkatársakkal, valamint érzékenységet az
anyukák, gyermekek irányába. Az, hogy a munkatársak keresztény emberek, egységet ad a munkánkban.
Látszik, hogy mindenki törekszik a jóra, amit Isten és
a saját hite szerint jónak tart.

Az egyik családban előrehaladás, hogy óvodába
irattuk a középső gyermeket, valamint, hogy a kisfiú a
gondozás alatt szobatiszta lett. Az anyuka el tudta érni
gyermekénél, hogy örüljön, és büszke legyen teljesítményére. A kisebbik testvér betegségét kivizsgáltattuk. Ennek eredményeként megtudtuk, hogy a gyermek meggyógyult, egészséges.
A másik anyukának két kisgyermeke van. Számomra
öröm az, hogy közreműködésünkkel az anyuka életében először elkezdett dolgozni.

Számomra ehhez a munkához hozzátartozik a folyamatos kiengesztelődés, ami azt jelenti, hogy gyakorolom a megbocsátást önmagam és mások felé Isten
kegyelméből. Szembesülök azzal, hogy van, amit jól
csinálok, és van, amiben változtatni, csiszolódni, fejlődni és tökéletesedni kell.

Van a gondozásunkban egy hívő asszony is, aki sokban hozzájárul a Mamásotthon légköréhez. Sokat
segít más anyukáknak. Lányával kapcsolatban igényes, és elfogadja a tanácsokat, észrevételeket. Lánya
a Mamásotthon munkatársainak köszönhetően elment
a tóalmási táborba, valamint a Balatonnál és Kaposváron is nyaraltak.
A gondozási időben igyekszünk az anyukák és gyermekek számára kikapcsolódási lehetőséget is biztosítani. Egyik munkatársammal együtt szerveztünk meg
egy kamaraerdei kirándulást. A Fiúotthon önkéntesének segítségével bográcsoztunk, valamint játékos
vetélkedőt is szerveztünk a gyerekek, anyukák és a
Fiúotthon résztvevőinek. Az anyukák és mi munkatársak számos süteményt sütöttünk a közös együttlét
jobbá tételére. A Fiúotthon lakói pedig figyelmesek
voltak, játszottak a kisgyermekekkel.
Számomra cél az, hogy a gyerekek a gondozásom
alatt haladjanak előre testi, lelki, erkölcsi vonatkozásban. Amikor azt látom, hogy tudtam mozdítani valamit egy család érdekében akkor tudom, hogy mindezt
egy munkatársi körben tettem, a Menedék Alapítvány
közösségének is köszönhetően.

fotó: Menedék Alapítvány

Gyermekgondozást végzek, ami azt jelenti, hogy észrevételeimet jelzem az anyukának a gyermekneve
léssel kapcsolatban, adminisztrálom a gyermekek
fejlődését, a gondozás folyamatát, segítek az anyukának ügyei intézésében (gyermekek óvodai, iskolai
elhelyezése, állami támogatások igénybevétele). Folyamatos csiszolódást jelent ez a munka, hogy hogyan
tudok úgy szólni és tenni, hogy abban szeretet legyen.

Szántó Csilla
gyermekgondozó

Van folytatás!
Előző Hírlevelünkben örömmel számoltam be arról,
hogy az egyik édesanya (Zsuzsi) hitre jutott és elfogadta Jézus Krisztust személyes megváltójának. Azóta rendszeresen jár az Érdligeti Biblia Közösség
baptista gyülekezetbe és a Felfedezők Csoportjába,
ennek alkalmai éppen befejeződtek.

Nyolc család gyermekei fordultak meg a gyermekgondozásom alatt. Volt nehezebb család, akivel sok
megküzdeni való feladat volt, olyanok is akadtak,
akik
nagyon
rövid
ideig
tartózkodtak
a
Mamásotthonban és volt/van olyan család, akivel jól
együtt tudtam működni, mert nyitottak a fejlődésre,
változásra.
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2011. július 23-án napra pontosan fél évvel a megtérését követően Zsuzsi a Biblia alapján a felnőtt keresztség mellett döntött, bemerítkezett. A bemerítési
istentiszteletet Varga György lelkipásztor vezette.

pítvány támogatásával korszerűsítésre kerültek a lakószobák, illetve a nyár folyamán kicseréljük az épület –
felújítással eddig nem érintett – elhasználódott nyílászáróit. A felújítás állásáról és eredményeinkről fényképek és bővebb információ a www.menedekalapitvany.hu weboldalon elérhető. A pályázat 250.000
forint összegű önrészének előteremtéséhez – sürgősen
– támogatókat keresünk.
2011. június 26-án vasárnap délután bográcsozással
egybekötött közösségi napot tartottunk a Fiúotthonban. Örültünk a találkozásnak a Budafoki Baptista
Gyülekezet fiataljaival, akik zenével és személyes
bizonyságokat mondtak el köztünk. A zene mellett –
amíg főtt a leves – beszélgetéssel töltöttük az időt.
Lakóink majd teljes létszámmal részt vettek a programon, és egyöntetűen kifejezték, hogy várják a folytatást.

fotó: Menedék Alapítvány

Zsuzsival együtt még két fiatal merítkezett be; és ő,
mint rangidős mindannyiuk nevében köszöntötte a
jelenlévő rokonokat, barátokat. A három bemerítkező
elmondta röviden életét és azt, hogy miért döntöttek
Isten mellett. Ezután az imaház kertjében fölállított
medencében megtörtént a bemerítés. Mindhárman
személyre szóló üzenetet kaptak Istentől, Zsuzsi az
Ézsaiás könyvének néhány versét. Istentől jövő ajándékként éltük meg az egyik munkatárssal és Huszár
Géza intézményvezetővel, hogy együtt örülhettünk
Zsuzsival élete egyik legfontosabb eseményének.
Három kisgyermeke még nem értette, mi történik, de
hiszem, hogy felnőve ők is hitre juthatnak az Isten
kegyelméből, látva édesanyjuk példáját.

2011. július végén egy érdi bevásárlóközpont vezetője
keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy tudunk-e
javasolni neki valakit lakóink közül, aki szívesen vállalna egyfajta gondnoki munkát nála: egy kis lakhelyet és fizetést tud ajánlani. A Menedék Hírlevél szerkesztésének időpontjában zajlik a jelöltek közül a
kiválasztás. Nagyszerű lehetőség, köszönjük a megkeresést. Várjuk munkaadók jelentkezését, akik hasonló
módon együttműködnének velünk.
Örömmel adjuk hírül, hogy a Van Esély Alapítványnál ismét nyertes pályázati programmal veszünk részt
egy fiatalember továbbképzésének segítésében. Tanulmányaihoz 90.000 Ft támogatást kap, ezzel tandíjának felét kell csak saját erőből előteremtenie. Gondoljunk rá, imádkozzunk sikerekért!

Kívánjuk Isten áldását Zsuzsi és három gyermeke
életére!
Sinka Ágnes
gyermekgondozó

Fiúotthon
Híreink
2011. április 29-én a Menedékház Alapítvány szervezésében hajléktalan sportnapra került sor, amin lakóink közül többen is részt vettek. Bár érmeket nem, de
jó élményeket bőven szereztek.
2011. május 21-én a Fiúotthon lakói is részt vettek a
Kamaraerdőben szervezett kiránduláson és sportnapon, amit a Menedék Alapítvány Mamásotthonának
munkatársai szerveztek. A szabadidős programok
után a napot közös bográcsgulyással zártuk.
2011 tavasza óta ismét jelentős átalakulások történtek
a Fiúotthon épületében: az Összefogás a Budapesti
Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közala-

A Fiúotthon 2011-ben folyamatosan teltházzal működik. 2011 nyarán terveink szerint a jelenlegi 12-ről
15-re növeljük a fenntartott férőhelyek számát. A
tárgyi beruházáson túl a szükséges szakhatósági hozzájárulások, valamint a módosított működési engedély
megszerzése előtt állunk, ami jelentős feladat. Remél-
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jük, hogy a következő tájékoztató levélben már a bővítés eredményeiről tudunk beszámolni.

Mára elmondhatom, hogy nagyon sok termést betakarítottunk, és élvezzük nem csak a munkát, hanem
annak gyümölcseit is. A konyhakerttel kapcsolatosan
rendeztünk egy főző versenyt. Öt csapatot választottunk, melyekben részt vett minden dolgozó és gondozott. A feladat az volt, hogy a kertben megtermelt
alapanyagokból minden csapat valami finomat főzzön. A feladatot minden csapat nagyon jól megoldotta, majd a zsűrizés után leültünk és közösen elfogyasztottuk az elkészült ételeket. A zsűri tagjai voltak: Szikoráné Bozóki Szilvia, a helyi újság egyik
tudósítója, Szakács Mellinda az MTV riportere, valamint Fekete Csaba, a helyi szakácsunk. Elmondhatom
erről a napról, hogy nagyon jó közösségépítő alkalom
volt amellett, hogy sokat tanulhattunk egymás főzési
szokásairól.

Új konyhabútorunk lehet! A Fiúotthon elöregedett
konyhabútorának cseréjére pályázatokat nyújtottunk
be és több irányból támogatásokat kaptunk: Az Összefogás Közalapítvány 154.000 forinttal, a budaörsi
IKEA áruház 100.000 Ft-os vásárlási kedvezménnyel
támogatja a bútor cseréjét. A vásárlás lebonyolításához 38.500 forint önrész továbbra is szükséges, aminek összege egyelőre sajnos nem áll rendelkezésre,
ezért nem tudtuk még a bútorcserét lebonyolítani. Az
önrészt céladományból tudjuk finanszírozni, amihez
szintén támogatókat keresünk.
Kis Andrea 3 éven keresztül nagy odaadással látta el a
Fiúotthon intézményvezetői feladatait. Idén májusban
letette ezt a szolgálatát, helyére Bokros Anna érkezett,
aki korábban már volt az intézmény vezetője. Andreának köszönjük eddigi munkáját, Annának pedig
megújuló erőt kívánunk e fontos feladathoz!
Liptai Gábor
szociális munkatárs

Menedékváros
A közös munka öröme
„Az igazak segítséget kapnak az Úrtól,
erőt a szükség idején” Zsoltárok 37,39
Az elmúlt Hírlevél óta elmondhatom, hogy sok jó
dolog történt velünk, és gyakran megtapasztaltuk azt,
hogy Isten mi módon munkálkodik azok életében,
akik a szükség idején benne bíznak, és Őtőle kérnek
segítséget.

Már túl vagyunk a nyár felén, sok élményben volt
részünk idén nyáron is. Június első hétvégéjén megrendeztük a gyermeknapot, ami ismételten nagyon jól
sikerült. Egész nap a gyermekek voltak a középpontban. A nap a megnyitóval kezdődött, ahol két csapatra
osztottuk a gyermekeket, majd elindultak a kijelölt
állomások felé, hogy az izgalmasabbnál izgalmasabb
feladatokat megoldják.

Tavasszal a Családok Átmeneti Otthona lakóival elhatároztuk, hogy a Menedékváros területén elkerítünk
egy kis területet, amit konyhakertnek fogunk használni. A lelkesedés nagy volt és sokan vettünk részt benne. A célunk az volt, hogy a megtermelt zöldségekkel
is hozzájáruljunk az olcsóbb és egészségesebb ételek
elkészítéséhez, valamint a közös munka az összetartozást és a közösségi életet is erősítette. Akadt olyan
gondozottunk, akinek még soha nem volt konyhakertje, ő megtanulhatta, hogyan kell ültetni, gyomlálni,
locsolni a veteményeket, mire kell odafigyelni. Aki
rendelkezett kertészeti tapasztalattal, az a tudását adhatta át másnak. A közös munka során sokat tanulhattunk egymástól, többek között türelmet, együttműködést, megértést a másik iránt. Azt is jól megfigyelhettük, hogy kik azok, akik hamar feladták, és nem látták
értelmét a kert gondozásának, valamint kik voltak
azok, akik kevésbé voltak lelkesek, de látva az első
terméseket, nagyobb lendületet kaptak a munkához.

Az ebéd után a gyermekek nagy örömére elmaradt a
szokásos csendes pihenő, és helyette minden gyerek
és felnőtt megmutathatta ügyességét az alakuló téren
felállított kerékpáros akadálypályán. Este jöhetett a
nagy izgalommal várt „ki mit tud” verseny. Minden
évben a gyermeknap fénypontja, amikor gyermekeink
megmutathatják miben tehetségesek. Idén is nagyon
sokan jelentkeztek, és számos színvonalas előadást
láthattunk, ahol az „előadók” sok-sok vidám percet
szereztek közönségüknek. Az előadások között voltak
színházi „darabok”, táncbemutatók, versmondások,
éneklések. A verseny befejezése után következett a
napi versenyek eredményhirdetése. Természetesen
mindenkinek jutott ajándék is a helyezések mellé.
Idén nyáron is lehetőség nyílt a gyermekeknek, hogy
elmenjenek nyári táborokba. Itt szeretnénk köszönetet

-4-

Menedék Hírlevél

2011 augusztus

mondani az Élet Szava Magyarország Alapítványnak,
akik idén is biztosítottak gyermekeinknek ingyenesen

fogadalom alapján. Áldást pedig Huszár Géza kért az
ifjú párra.

férőhelyet a tóalmási táborban. Továbbá köszönettel

Szülőkön, testvéreken kívül barátok és ismerősök is
jöttek együtt örülni. Rácz Tünde, a budapesti iroda
munkatársa köszöntötte Gyulát és Zsuzsannát a Menedék Alapítvány nevében.
Új nevet is választottak: Vetrik-Dóra Gyula és VetrikDóra Zsuzsannaként élnek ezután.
Ezúton is azt kívánjuk nekik, hogy szent életet éljenek
a mi Mennyei Édesatyánk előtt, és sok-sok örömben
legyen részük!
Huszár Géza

A Menedékváros
Hajléktalanok Átmeneti Otthona történései
tartozunk a Kelet Európa Missziónak is, akik a Menedékvárosban élő gyermekek számára petőfiszállási
táborukban kedvezményesen fogadták táborozóinkat.
A gyermekeink mindkét helyről sok szép élménnyel
jöttek haza.

Intézményünkbe sokféle okból kerülnek emberek.
Egyre gyakoribb az, hogy állami gondozásból kikerült
fiatalok jönnek hozzánk. A másik leggyakoribb ok
lehet a hitelcsapda. Mostanában egy pár éppen ezen
okból került hozzánk. Aggodalommal figyeljük az
országban zajlódó eseményeket, amelyek a hitelkárosultak körül alakulnak. Egyes vélemények szerint
300.000 érintett családot veszélyeztet az utcára kerülés rémképe. Vajon hányan fognak még a Menedékvárosba, illetve az intézményünkbe kerülni, és fel
vagyunk-e készülve arra a szociális katasztrófára,
amely országunk előtt áll? Mindezeket végig gondolva, van okunk az imádságokra, hogy közbenjárjunk
azokért, akiket ez a veszély fenyeget. Hisszük ugyanis
és tapasztaljuk, hogy: „Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.
(Náhum 1,7)

A jövőre nézve szeretnénk folytatni a lakások felújítását, ahogyan ezt anyagi lehetőségünk engedi. Most is
folyamatban van egy lakás felújítása, (PVC padló
cseréje járólapra, szobák parkettázása, a bútorzat felújítása) remélhetően a hónap végére elkészül.
Antal György
intézményvezető

Nagy-nagy öröm!
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek
egyetértésben élnek!” Zsoltárok 133,1

Az intézményünkben lakók közül többen vállalnak
alkalmi munkát. Megfigyelhető az is, hogy lakóközösségünkben megnövekedett a munkavállalási kedv
és motiváció. Munkatársaink személyes jelenlétükkel
és bölcs tanácsaikkal elősegítik azt, hogy az itt lakó
emberek visszatérjenek a munka világába. A rendszeres lakógyűlések olyan fórumbeszélgetéseknek bizonyulnak, amelyeken minden problémát megvitatunk,
mely érinti a lakóközösséget, és ezekben döntésekre
jutunk. A személyes ellentétek is megfelelően kezelhetők ilyen beszélgetések során. Megtapasztaljuk,
hogy az emberekben feszülő indulatok levezetésének
nagyszerű eszköze a lakógyűlés.

Vetrik Gyula és Dóra Zsuzsanna kötöttek az Úr és a
gyülekezet
előtt
házasságot,
2011.
június 18-án a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet imaházában.
A kiskőrösi, a csengődi és a menedékvárosi
gyülekezetekből is sokan öszszegyűltünk együtt
örülni az ifjú párral.
Csaplár Péter (menedékvárosi
lelkipásztor) szólt és
szolgált az Isten Igéjével, Boros Dániel (kiskőrösi
lelkipásztor) adta össze a házasulandókat kérdések és

Munkatársaink szem előtt tartják azt, hogy a rájuk
bízottak közötti emberi kapcsolatokat érintő konfliktus helyzetekben, konfliktuskezelésben hideg fejjel,
meleg szívvel segítsék az itt lakók közötti békés
együttélést. Örömmel tapasztaljuk, hogy a hivatalos
munkatársi-gondozotti viszony mellett az ellátottak
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bizalommal fordulnak hozzánk olyan kérdésekben is,
amelyekben nem mindenki előtt nyílnak meg.

A munkatársak és a rábízottak között a jó kapcsolat
előfeltétele egymás kölcsönös tisztelete. Ettől eltérő
devianciát csak ritkán tapasztalunk.

Legtöbbünknek már a tanulás is áldás volt. Én például, rájöttem arra, hogy hiába tanulok Jézus életéről
kisgyerekkorom óta, még nagyon sok mindent nem
tudok! Általában a színdarabok olyanok, hogy a színészek sokat szenvednek, mire megtanulják szerepüket, de a sikeres előadás utáni taps és gratulációk az
„áldás”. A nézők jót szórakoztak, de egy-két hét múlva elfelejtik az egészet. Ugyanígy a színészek is. De
ez a darab teljesen más volt! Nekünk színészeknek, és
a nézőknek is felejthetetlen lelki élmény, felfrissülés
volt ez a mű. Na, nekünk ez volt az áldás! Olyan volt,
mint egy konferencia, amire nehézkesen is, de elmegy
az ember, aztán nagy áldásokkal tér haza. Isten lenyűgözött minket!

A személyes higiénét lakóink szem előtt tartják. Ebben jól tanácsolhatóak. Természetesen, ezen a téren is
működik egyfajta egészséges „csoport kontroll”,
amely még élhetőbbé teszi a hétköznapokat, és formálja az emberi kapcsolatokat. Tapasztalataink szerint, nem az élet nagy kérdéseiben van véleményeltérés, hanem az élet apró-cseprő dolgaiban alakul ki
konfliktus.

Nekem olyan nehéz volt a megszállott szerepében
Jézussal ordibálni, vagy katonaként a keresztet felállítani, gúnyolni őt, és a végén én a nagy centúrió, a
százados, rájövök arra, hogy akit percekkel ezelőtt
bántottam „Bizony az Isten Fia volt”. Igen, most is bűnök elkövetése után -, ugyanilyen nehéz rájönni
arra, hogy már megint bántottam, rosszat tettem azzal
szemben, aki értem életét adta.

Intézményünk munkáját elősegíti a Menedékvárosi
Baptista Gyülekezet, melynek naponkénti alkalmain
olyan tanácsokat hallhatnak a résztvevők, amelyek
megfontolása révén könnyebbé válik számukra a társadalomba való visszailleszkedés. Sokaknak változott
már meg az értékrendjük, pozitívan alakult a munkára
való motiváltságuk és teherbírásuk az által, hogy elfogadták az ÚR Jézus Krisztust, mint személyes Urukat, vezetőjüket és Megváltójukat.

A tanulságok mellett nagy áldás volt a barátság és a
szeretetteljes légkör, ami nagyon összerázta kis csapatunkat, és eddigi „köszönőviszony” kapcsolatok igazi
barátsággá váltak. Közös megtapasztalásunk volt,
hogy rengeteg kemény embert meg tudtunk érinteni,
akik eddig nem voltak hajlandóak még csak belépni
sem Isten házába. Nagyon jóleső visszajelzéseket
kaptunk, ami azt jelenti, hogy sikerült, amit szerettünk
volna: Isten munkálkodott rajtunk keresztül, és az Ige
terjedhetett! Nagy köszönettel tartozunk Benedek
Zalánnak, aki a darab rendezője, még nagyobb hálával
Istennek, aki így megáldott minket! Kérek mindenkit,
hogy imádkozzon buzgón a Márk-kísérletért, mert sok
helyen fogják még előadni, Isten tovább munkálkodik!

Bár lakóinkat többször emlékeztetni kell az intézményi házirendre, mégis a többségük elfogadja és betartja azt. Ebben egymást is figyelmeztetik és önszabályzó közösségként működve kirekesztik maguk közül a
non-konformista lakótársakat, akik viselkedése, megnyilvánulása miatt esetleg veszélyben érezhetik saját
lakhatási lehetőségüket.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak
minden javukra szolgál...” (Rómabeliekhez írt levél
8:28/a)
Csaplár Péter
Intézményvezető-helyettes

Selmeczi Nimród

Rövid hírek Bodrogról

Bodrog

Május 27-én megszületett János Mirjam,
János István és Zsuzsanna
második
gyermeke. Isten áldja
a családot!

Különleges lehetőség
2011 májusának utolsó hetében Isten egy különleges
lehetőséget adott 13 bodrogi, 2 kaposvári, és 1 győri
testvérnek a szolgálatra. Mi ugyanis, mint egy amatőr
csapat adtuk elő a Márk Evangéliumát színdarab formájában. Persze, nemcsak ezen a héten foglalkoztunk
vele, hanem április végétől szervezett párokban 6
szakaszban tanultuk a színdarab eseménysorát, és
lehetőleg minél többet imádkoztunk érte. Három helyszínen, Bodrogon, Kürtöspusztán és végül
Mezőcsokonyán adhattuk elő nagy-nagy sikerekkel.

Június 4-én 12 nyolcadikos diák ballagott
el a „Bölcsesség Kezdete” Általános Iskolából. Június
10-én pedig 6 nagycsoportos óvodás ballagott el az
óvodából. Isten áldja őket az új iskolában!
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NeCsak - Nevelőcsaládok Közössége

Június 15-én fejeződött be az idei tanév. Hálásak vagyunk Urunk hűségéért, védelméért. A tanév végével,
egy programokkal teli gazdag nyár kezdődött Bodrogon.

Új nevelőszülő jelentkezett, Gavallér Gyöngyi, budapesti lakos. A hivatalos ügyintézés lezárult, reménység szerint nemsokára gyerekek kihelyezése is megtörténik.

Július 2-9-ig a Dungannoni Baptista Gyülekezet 21
fővel látogatott meg minket, hogy gyülekezetünkkel
közösségben legyenek, és gyakorlati segítséget adjanak. A velük töltött hét alatt lambériázást, vakolást és
takarítási munkálatokat végeztek el.

Az Erdei családba két kislány, Sztojka Brigitta és
Izaura érkeztek június közepén. Imádkozzunk a nevelő családokért.
Madarászné Nagy Ágnes
nevelőszülő tanácsadó

Július 9-én Dan Rózsa és
Farkas Attila házasságot
kötöttek
a
Csantavéri
Baptista
Gyülekezetben.
Isten áldja az ifjú párt!

Bodrogi Oktatási Központ
2011. szeptember elsejétől a Bölcsesség Kezdete
Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola tagintézményeként működik majd a Niklán található Berzsenyi
Dániel Óvoda és Általános iskola. Nikla Somogy
megyében található közel 20 km-re Bodrogtól. Itt élt
sokáig Berzsenyi Dániel híres költőnk. A Niklai Önkormányzat kereste meg intézményünket, hogy tudnánk-e segíteni 30 fős óvodájuk és közel 70 tanulóval
működő általános iskolájuk átvételében az önkormányzat anyagi gondjai miatt. Hosszas megbeszélés
és imádság után úgy döntöttünk, hogy segítünk és
átvesszük a fenntartást. Mindkét intézményben nagyrészt roma származású gyermekek járnak. Szeretnénk,
ha az intézményekben az eddigi működésen túl megjelenne a Bibliaoktatás is. Ez egy új és nagy kihívás
számunkra. Szükségünk van elsősorban imatámogatásra és erőre, hogy a vállalt feladatot jól tudjuk betölteni.

Július 10-16-ig tízen látogattak
meg
minket
Newtownardsból. Testvéreink a zenetábor előkészületében segítettek.
Fotó: Horváth György

Július 7-12-ig 4 felnőtt és 11 gyermek utazott el Hollandiába, Ágnes van Dijk-Lengyel, zeneiskolájának
meghívására. A tavalyi zenetáborban vettek részt
holland gyerekek, és most a viszontlátogatásra került
sor. Útközben Németországban, Schwalbachban, a
Christliches Gemeindezentrum-ban szálltak meg, ahol
a helyi ifjúságnak egy kis koncertet adtak. 10-én vasárnap, Mellick városában, együtt koncerteztek a holland zeneiskola fúvós zenekárával. Hálásak vagyunk
ezért az útért, és minden támogatásért, ami lehetővé
tette ezt. A jövőben szeretnénk a partnerkapcsolatot
erősíteni a két zeneiskola között.

Paróczi Zsolt, lelkipásztor,
intézményvezető

Július 17-24-ig került megrendezésre 12. alkalommal
a keresztyén művészeti tábor. Az idén először, a zenei
részleg mellett egy vizuális részleg is működött. A hét
során John Trent Fekete Fehér Szivárvány című történetét zenés színpadi előadássá adoptáltuk, és nagy
sikerrel adtuk elő. Hálásak vagyunk Isten gazdag áldásáért, a közösségért, a hitbeli és talentumokban való
növekedésért.

Kiáltás!
a Menedék szükségei alapján
Kedves Testvéreim és Barátaim!
Istenben reménykedő hittel, és a Menedék Alapítvány
súlyos, főként anyagi, kisebb mértékben személyi
problémáinak az őszinte feltárásával hívunk titeket
közös gondolkozásra, buzgó imádkozásra és a megoldásokban való együttműködésre!

Augusztus 1-4-ig a Bloomfieldi Presbiteriánus Gyülekezet vezetésével Angol-Biblia klubot tartottunk. A
környékből kb. 60 gyermek vett részt a délelőtti tanításokon, melyeket 4 csoportban, anyanyelvi tanárok
vezettek. A nyelvtanítás után, a Biblia Klub következett, ahol Isten szeretetéről és megváltó kegyelméről
hallhattak a gyerekek.

Jelenleg – a bodrogi intézményeink önállósulása után
– a Budapesten és Kiskunmajsán működő intézményeinkben 180-190 gondozottat látunk el, és 28 főállású munkatársunk van.
Az állam által eddig biztosított normatíva összege
évek óta nem változott. Ugyanakkor pl. a Menedékváros gázszámlája másfélszeresére emelkedett. Nem
ilyen mértékben, de minden más közüzemi díj és a

Augusztus 6-án, Isten és emberek előtt örök hűséget
fogadtak egymásnak Philip Surgenor és Sier Katalin.
Isten áldja őket!
Selmeczi Ottilia
kommunikációs munkatárs
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működéshez szükséges összes anyag ára is jelentősen
növekedett. Hálásan köszönjük az önkéntes támogatók áldozatkészségét, de ez a korábbi évekhez viszonyítva – sajnos – csökkent. 2010-ben a teljes bevétel
6.6 %-át (8.085.923 forintot) tette ki. Mindezek következtében az utóbbi másfél évben 7 millió forint
hiányunk keletkezett. Ezt a hiányt magánszemélyek
kamatmentes kölcsönéből fedeztük. A kölcsönt azonban ez év végéig vissza kell fizetnünk.

alkalmas személyekre van szükség. Megjegyzem,
hogy a felsorolt munkahelyek betöltése az intézmények működéséhez előírt követelmény.
Megemlítem még, hogy az intézményeink működtetése elsősorban Istentől való küldetésünk és a rászoruló
emberek felé végzett szolgálat. Ugyanakkor a megnyert pályázatokkal kapcsolatosan vállalt kötelező idő
is előírja a további működésünket. Például a
Mamásotthonnál most befejezett felújítási pályázat 5
év fenntartási időt ír elő.

A 2012. évre vonatkozóan rendelet jelent meg, amely
szerint a 300.000 forint alatti jövedelmeket ki kell
egészíteni a SZJA törvény szerinti csökkenés mértéke
szerint. (Elmulasztása esetén minden állami támogatást megvonnának.) Ez a kiegészítés a 2012. évre nekünk (a jelenlegi állomány szerint) 6.725.717 forint
további többletkiadást jelent.

Az előadottak alapján kérlek titeket, hogy „tartsatok
könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat” a következő témákban:
- Rendelje ki Isten az anyagi szükségeinket!
- Küldjön megfelelő munkatársakat a szükségeink
szerint!
- Munkálja, hogy a Kiskunmajsán történt káresemény az Ő szentsége, igazsága és kegyelme szerint – neve dicsőségére – rendeződjön!
- Támasszon olyan támogatókat, akik a Menedék
Alapítvány szolgálatát, és annak támogatását Istentől való küldetésüknek tekintik!

Mindezeket felmérve a Menedék Kuratóriuma azt
kérte a Magyarországi Baptista Egyház Elnökségétől,
hogy fogadja be a Menedék Alapítványt mint egyházi
jogi szervezetet. Így az egyházi kiegészítő normatíva
segíthetne anyagi gondjainkon. Ezzel megvalósulna
az, amit a Menedék a megalakulásakor is akart (1984ben), de az akkori egyházvezetés (az ÁEH nyomására) elutasította ezt a lehetőséget. Egyházunk vezetése
most támogatva a kérésünket, hozzájárulást kért az
illetékes államtitkárságtól. Választ a mai napig nem
kaptak.

Az igazgatótanács nevében
Kovács Zoltán

Kedves Olvasóink!

Alapítványunk működését illetően a személyi feltételek biztosításában is van néhány gondunk. A
Kiskunmajsán működő Hajléktalanok Átmeneti Otthonának vezetését jelenleg – átmenetileg – Liptai
Gábor látja el, aki a budafoki Fiúotthon szociális
munkása. Szükség lenne helyben élő vezető munkatársra.

A jövőben a hírlevelet elektronikus formában is megjelentetjük, kérésre szívesen megküldjük rendszeresen
e-mail-ben. Kérjük, ha szeretne élni a fenti lehetőséggel, az alábbi címen jelezze:
iroda@menedekalapitvany.hu

Aki támogatni szeretné szolgálatunkat, a következő számlaszámon teheti meg:
OTP Bank Nyrt. 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43

Kiskunmajsán az intézményeknek helyet adó ingatlan
karbantartásához egy jó gazdaként működő gondnokra van szükségünk. Az elmúlt évben úgy tűnt, hogy
megoldódott ez a probléma. Sajnos azonban arról kell
beszámolnom, hogy a kegyes hozzáállásával bennünket megtévesztő „gondnok” nemcsak fájdalmas csalódást, hanem sok százezer forintos kárt is okozott. A
telephely kezelése közben jelentős értékű tárgyi eszközöket a Menedék kárára értékesített. Megbízását
visszavontam, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk. Távozása után a korábban jól működő asztalos
műhelyünkbe betörtek, és valamennyi kézi és asztali
gépet elvitték. A betörők csak helyismerettel rendelkező személyek lehettek.

Menedék Alapítvány Központi iroda
1221 Budapest, Leányka u. 34. III/21.
Telefon/fax: (1) 229 35 42
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Honlap: www.menedekalapitvany.hu
Szolgálataink:
Fiúotthon: Budapest, Péter Pál u. 21. Tel: (20) 999-7296
Mamásotthon: E-mail: mamasotthon@gmail.com Tel: (20) 999-7280
Teaklub csütörtökönként: Bp., Péter Pál utca 17. Tel: (20) 953-4282
Menedékváros: Kiskunmajsa, Marispuszta 253/A Tel: (20) 999-7287
Bodrogi Oktatási Központ: Bodrog, Kossuth u. 155. Tel: (82) 490-148
Nevelőcsaládok Közössége: Bodrog, Kossuth u. 155. Tel: (82) 490-148

A Fiúotthon vezetője és az Alapítvány szakmai vezetője jelenleg Bokros Anna. Ő 2012 januárjától az akkor
születendő ötödik gyermekével tartósan szülési szabadságra megy. Így ezekre a szolgálati helyekre is
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