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„Ne féljetek! Íme, hirdetek nektek nagy 
örömet; üdvözítő született ma néktek, az Úr 
Krisztus a Dávid városában.” Lk. 2,10-11 

Kétezer évvel ezelőtt érkezett Valaki, aki a 
felfoghatatlanul gazdag mennyei környezetből, a 
hajléktalanok Hajléktalanjaként: „az övéi közé 
jött, de az övéi nem fogadták be őt” – írja János 
evangélista (János ev. 1,11). Az Égi Hajléktalan 
érkezésekor kopogtató kérésére rideg elutasítás 
volt a válasz: „nem volt számukra hely a 
vendégfogadó háznál” (Lukács 2,7). Azóta is 
kopogtat halk, csendes jelzéssel sok lelki 
hajléktalan szíve ajtaján, mivel mi földi, lelki 
hajléktalanok az atyai házon kívülinek 
születtünk. 

Budapest utcáit járva szánalmas külsejű 
kéregető hajléktalanok tömegével találkozik az 
ember. Esős, fagyos estéken, romos viskók, 
düledező házak pincéi, vagy aluljárók, kapualjak 
népesülnek be ilyenkor, akik üres gyomorral – 

legfeljebb egy fél üveg bort szorongatva – 
tengetik céltalanul életüket. 

A Fiúotthon lakóinak azonban már nem kell 
céltalanul élniük. Ebben az évben is többen 
megfordultak az otthonban lehetőséget kapva a 
változásra: voltak, akik csak rövidebb ideig 
maradtak, de vannak, akik már több mint egy éve 
laknak itt. A korábbi évektől eltérően nagy 
változás a várólista bevezetése. Hosszú hónapok 
óta nincsen üres hely, és szinte minden héten van 
érdeklődő, vagy jelentkező. Ezek között akad 
olyan is, aki már lakott az nálunk korábban.  

A bekerülés okai nem igazán változtak: 
sokan csak nyolc általánossal rendelkeznek, 
nehezen kapnak munkát, azt is hamar elveszítik. 
Keresetükből nem tudnak takarékoskodni, 
általában felélik. Cigarettára rengeteg pénzt 
költenek a fiúk, bár van, aki már a dohányzást is 
abbahagyta. Mértéktelen alkoholfogyasztás miatt 
sajnos az idén is több embert el kellett küldeni. 
Bevezettük a szondáztatást, alkalomszerűen. 
Több fiatalunk is tanulmányokat folytat, hogy 
valamilyen szakmát elsajátítsanak. Jelenleg 
ketten is tanulnak: CNC forgácsoló és autóvezető 
tanfolyamon vesznek részt. Lakott az otthonban 
egy fiatalember, aki számítógép programozásból 
vizsgázott le.  

Nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem 
tudnak beilleszkedni a pszichiátriai betegek. 
Általában kórházba, vagy valamilyen 
rehabilitációs központba kell továbbküldenünk 
őket. Egy-két fő minden évben van, aki 
börtönből jön. Jó látni, amikor Bibliával a 
kezükben indulnak gyülekezetbe. Minden 
csütörtökön alkalom nyílik a Teaklubon Isten 
Igéjével tovább ismerkedni. A fiatalember, akit 
fentebb már említettem, többször részt vett egy  
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budapesti kapucinus templomban orgona és 
banga koncerten.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy a tetőtérben 
elkészült az új fürdőszoba, így most már a 
földszinti fürdő felújítása is megkezdődhetett. 
Istennek adunk hálát a pozitív változásokért, 
akár emberi életekben, akár az épület állagában 
történik ez. Kérjük a testvéreket, imádkozzanak 
azért, hogy a lakók minél többen megismerjék és 
befogadják az Úr Jézus Krisztust. 

Vasas László, szociális munkás   

 

A Fiúotthon épületének felújítása 

 
A nyáron elkészült a koncepcióterv 

épületünk átépítésére, felújítására vonatkozóan 
egy belsőépítész csapat felajánlásaként. Mindez 
fontos mérföldkő, mert ennek köszönhetően 
céltudatosan és a fő prioritásoknak megfelelően 
lépésről lépésre láthatunk neki az ingatlan 
korszerűsítésének. A felújítás 
lépéseit főként pályázati 
források, illetve felajánlások 
beérkezése esetén tudjuk 
finanszírozni.  

Ennek megfelelően 
nyáron elkészültünk emeleti 
fürdőszobánkkal, amit 
részben önkéntes munkával 
tudtunk felújítani, amiben 
munkatársaink mellett 
lakóink is segítségül voltak. 
A közös munka élmény volt: a járólapozás után 
pl. lakóinkkal együtt végeztük a csempe 
fugázását.  Jó látni a szép eredményt, a 
megfelelő körülményeket. 

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanok és 
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 
támogatásával (1.500.000 Ft), NCA pályázati 
forrásból (500.000 Ft), valamint önrész 
hozzáadásával ősszel nekiláthattunk a földszinti 
fürdőszoba felújításához és akadálymentes 
átépítéséhez, ami a rossz állapotok miatt 
legsürgetőbb feladatunk volt. A régi helyiség és 
a szomszédos szoba összenyitásával létrejövő 
térben kapnak helyet a (1) mosdók és mosógép, 
(2) a fürdő helyiség, (3) WC és (4) az új 
betegszoba. Decemberben befejeződnek ezek a 
munkák, eredményeként az összes felsorolt 
helyiség kerekesszékkel is akadálymentesen 

bejárható és használható lesz. A felújítás ideje 
alatt az emeleti fürdőszobát használják lakóink. 

 
Koncepciótervünk alapján szeretnénk 

továbblépni a korszerűsítésben: januárban saját 
forrásból felújítjuk a lépcsőt, tavasszal 
szeretnénk elvégezni a szükséges tisztasági 
festést és megfelelő támogatás, forrás esetén 
elvégezni a konyha bővítését és felújítását, hogy 
egy időben minél többen használhassák. Ehhez 
szükségünk van egy jó minőségű konyhabútorra, 
csempére és járólapra. Ezt követően tervezzük 
földszinti lakószobáink fokozatos felújítását: 
szeretnénk a szőnyegpadlót jól tisztán tartható 
burkolatra cserélni, elvégezni a szükséges festési 
munkákat és új bútorzattal kívánjuk ellátni 
szobáinkat. Ehhez megfelelő minőségű emeletes 
ágyakra és szép bútorokra van szükségünk.  

Több pályázatot is beadtunk homlokzatunk 
felújítására és az igen leromlott állagú utcai 

ablakok cseréjére. Sajnos 
eddig nem kaptunk rá 
támogatást. 

Épületünk korszerűsítésé-
nek, felújításának célja az, 
hogy a segítségnyújtás olyan 
otthonos, szép környezetben 
folyhasson, ami elősegíti a 
reszocializációt, helyes érték-
rend kialakulását. Ismert a 
környezet jellemre gyakorolt 
hatása, ezért a megfelelő 

körülmények megléte jelentős erőforrás lehet. 
Célunk hogy ne rideg, „intézményes” 
körülményeket teremtsünk, hanem az „otthon 
melegét” sugárzó helyen élhessenek ellátottaink, 
ahol végre mindenki otthon érezheti magát.  

A jövő sok eldöntendő kérdést tartogat. 
Egyre több fiatal fiú kér segítséget, ezért 
hónapok óta teltházzal működünk, nem tudunk 
mindenkit felvenni, aki segítséget kér és itt volna 
a helye köztünk lehetőséget kapnia. Ezzel együtt 
másik nehézségünk, hogy a 12 férőhelyre járó 
állami és kiegészítő normatív támogatás nem 
elegendő a szolgálat finanszírozásához. Jól 
látszik tehát, hogy több érv is szól a férőhelyek 
bővítése mellett. Erre azonban meglevő 
épületünk nem alkalmas. Keressük és kérjük el 
Isten vezetését! 

Liptai Gábor 
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Mamásotthon 

Meghallgatott imakérések 
 

„Beteljesíti az Őt félők kívánságát; kiáltásukat 
meghallgatja és megsegíti őket” Zsoltárok 145,19.  

A fenti ige hűen tükrözi 
azt a gondviselést, amit 
megtapasztaltunk Urunk 
részéről felénk. 

Munkatársaimmal együtt 
sokat dolgoztunk és imád-
koztunk azért a pályázatért 
(KMOP-4.4.1/B), amit a 
Mindenható kegyelméből év 
elején megnyertünk. A megvalósítást nyáron kezd-
tük el. A megnyitó ünnepséget 2009. július 23-án 
tartottuk a Budafoki Baptista Imaházban, melyre a 
kerület polgármestere is eljött.  

A munkát az épület külső és belső szigetelésé-
vel kezdték, majd következett a nyílászárók és az 
ereszcsatorna cseréje, jelenleg pedig a tisztasági 
festés folyik. Eközben lassan a végéhez ér az aka-
dálymentes lakószoba kiépítése. Elhelyezésre ke-
rült egy indukciós hurok, ez az eszköz a hallássé-
rült ellátottak számára jelent majd kommunikációs 
segítséget. Az év végéig elkészül a rámpa, és az új, 
speciális 
bejárati ajtó is 
a helyére 
kerül, melyek 
a mozgásuk-
ban korláto-
zottak épület-
be való beju-
tását fogják 
segíteni, illet-
ve felszerelik 
a korlátokat az 
akadálymentes folyosón. A mindennapokban, kü-
lönösen a téli időszakban gyakran problémát oko-
zott a ruhák szárítása a szűk folyosókon, ami 
egészségügyi szempontból is aggályos volt. Az 
Alapítvány működésének támogatására érkezett 
adományok átcsoportosításából ezt a nehézséget is 
sikerül orvosolni, hiszen kialakításra kerül a na-
pokban egy külön szárító helyiség.  

Jövő év szeptember végéig minden lakószoba 
új burkolatot kap. Az épületben feliratok kerülnek 
elhelyezésre, ami a gyengén látókat fogja majd 

segíteni a tájékozódásban. Új számítógépeket is 
kapunk, jelenleg régi, nagyon lassú gépeken vé-
gezzük az adminisztrációs munkát. Ezzel egyide-
jűleg elkezdődhet az Otthonban lakó anyukák 
számítógépes oktatása is. Az elhasználódott ház-

tartási gépek is lecserélésre kerülnek, 
így lesz két új mosógép, vasaló, hűtő és 
hajszárító. Két új porszívót már 
megvettünk, melyet nagy örömmel 
használnak az anyukák.   

A projekt kapcsán sajtónyil-
vánosságot is kaptunk, melyet igyek-
szünk arra használni, hogy a munkánk 
mellett beszéljünk hitünkről is. Nagy 

öröm volt számomra hallani, amint két anyuka is 
bizonyságot tett hitéről a Magyar Katolikus Rá-
dió munkatársának kérdésére válaszolva.  

 A nyár folyamán ismét lehetőség volt több 
táborba is eljuttatni gyermekeinket, így Tóalmás-
ra is. Az egyik munkatárs, Szabó Kornélia külső 
támogatók segítségével elvitte az egyik nagy-
lányt a Christeens nevű táborba. Az együtt töltött 
egy hét alatt sikerült a személyes kapcsolatot 
ápolni, mélyíteni, és segíteni őt abban, hogy Is-
tent jobban megismerhesse. 

 Októberben a Budakeszi Vadasparkba me-
hettünk kirándul-
ni, a park igazga-
tójának jóvoltából 

térítésmentesen. 
Jó volt látni a 
gyerekek arcán az 
örömöt, miközben 
barátkoztak az ál-
latokkal. Fontos-
nak érezzük eze-
ket az együtt 
töltött kötetlen 

szabadidőket, amikor közelebb kerülhetünk az 
anyukákhoz és gyermekeikhez egy-egy közös 
játék vagy beszélgetés során, kiszakadva a hét-
köznapok sodrásából. 

Atyánk a nagy kéréseinken kívül a minden-
napi könyörgésünket is meghallgatja, és ad meg-
oldást egy-egy család életére, továbblépésére, 
ami ugyanolyan fontos számunkra, mint egy 
megnyert pályázat. Hála legyen Neki mindenért! 

Böszörményi Ágnes, gyermekgondozó 
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Kiskunmajsa 

 
Egy kedvelt sláger szövegét idézni a legideil-

lőbb az idők múlásáról: „Elmúlt egy év hova tűnt 
a szép tavasz a hajnali 
szél…, hova tűnt az édes 
nyár… egy év elmúlt hova 
tűnt a fáradt ősz a sokszínű 
táj.”  De vannak még 
klasszikusabb sorok, ezért 
sokkal szebb idézettel 
szeretném jelezni, hogy 
múlik az idő, ismét egy év 
végéhez közeledünk. 
Visszatekintésként el-
mondhatom, hogy Isten szeretete nagyon sok 
formában megnyilvánult ebben az évben is. 
„Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik 
a csend honába tértek, hanem mi, mi áldjuk az 
Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat!” 
(Zsoltárok könyve 115,17-18). Most, mikor kará-
csony lázában égünk, és ünnepeljük Megváltónk 
születésének évfordulóját, láthatjuk, hogy ő nem 
az elmúlás Istene, hanem az életnek Istene. Az 
évek és azoknak örömei, kudarcai jönnek-
mennek, de jó tudni, hogy van egy biztos pon-
tunk Jézus Krisztus személyében.  

Ebben az évben sok örömet éltünk át a csalá-
dok átmeneti otthonában, melyeket Isten szerete-
teként éltünk meg.  

Mint minden embernek számunkra is fontos 
volt a testi felüdülés. Nyáron lehetőségünk volt a 
kolleganőkkel egy hétvégét együtt tölteni, mely-
nek keretében meglátogathattuk a Bodrogi Bap-
tista gyülekezetet.  

Gyermekeinknek is 
megadatott, hogy táborokban 
töltődjenek fel. Ilyen volt a 
tóalmási, ahol nagyon jól 
érezték magukat, hálásak 
vagyunk az Élet Szava Ala-
pítványnak, hogy ismét in-
gyen biztosították gyermeke-
inknek ezt a lehetőséget. 
Kiskunmajsa mellett 
Petőfiszálláson is volt alkalmuk a gyermekeknek 
táborozni. Itt a Kelet-Európa Misszió tart fent 
egy tanyát, melyben táborokat is szerveznek. 
Innen is sok jó élménnyel tértek vissza a kicsik. 

Augusztusban érkezett egy új munkatárs, Ba-
log Lászlóné (Zsuzsi), ő gyermekgondozóként 
dolgozik közöttünk, frissen megtértként a 
kiskunmajsai roma gyülekezet tagja.  

Október 3-4-ig a Diósdi ICSB 
(Internationale Christian School of 
Budapest) iskola 7. és 8. osztályosai, 
valamint kísérői voltak vendégeink. 
Segítségükkel az udvart takarítottuk, és 
elhordtuk az elszáradt gallyakat egy 
rakásba. Este a nap lezárásaként nagyon 
jó hangulatban tábortűz mellett időztünk. 
Másnap a vendég gyermekekkel egy sétát 
tettünk a laktanya területén, majd ezt 
követően különböző kézműves 

foglalkozás és végül foci volt a program. Hálásak 
vagyunk látogatásukért, szolgálatukért!   

Novemberben át kellett, hogy érezzük az el-
múlás szelét is. Egy itt lakó házaspár veszítette el 
kéthónapos gyermekét. Nehéz időszakot élt át a 
család és mi is. Sok figyelmet szenteltünk a 
lelkigondozásukra, hisszük, hogy Isten képes 
őket is megvigasztalni, sebeiket begyógyítani, és 
jogosnak látszó lázadásunkat szeretetre fordítja 
át. 

A családok átmeneti otthonában az előző hír-
levelünket követően három házasság kötettett: 

 Katona István és Bokornyi Bernadett, Csuka 
András és Losonczki Anita, Szabó József és 
Kalóczkai Andrea.  

A Menedékváros Családok Átmeneti otthona 
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet 
kíván minden kedves olvasónak!  

Antal György, intézményvezető 

 
Balog Lászlóné vagyok. 

Nagyon szeretem a gyerekeket, 
és egyszer hallottam egy 
sugallatot, hogy velük 
foglalkozzam. Sokáig nem 
tudtam, hogy hol és hogyan 
kerülhetnék olyan helyre. 
Egyszer találkoztam egy régi 
ismerősömmel, akivel beszél-
getésünk során felmerült a 

gyermekek világa, és elmondtam neki érzései-
met, melyek foglalkoztattak ezzel kapcsolatosan. 
Beszélgetésünk végén elmondta, hogy ő a Mene-
dékvárosban dolgozik, és ha van kedvem, akkor 
meglátogathatom vele az intézményt.
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Egy délutáni napon 

megismerkedtem 

az intézménnyel. 

Nagyon megszeret-

tem, és azóta már 

mint alkalmazott 

vagyok a Mene-

dékvárosban. Na-

gyon tetszik a 

munkatársi légkör, 

tetszik az itteni 

élet, örülök, hogy 

segíthetek máso-

kon, és az, hogy itt 

lehetek, a lelki életem fejlő-

désére is jó hatással van. Mivel 

friss megtérő vagyok sok támo-

gatást kapok kollegáimtól és az 

intézmény vezetőjétől, ami segít 

a hitbeli növekedésemben. Az-

előtt 2009 tavaszán voltam egy 

ismerősömmel a helyi roma gyü-

lekezetben, ahol megérintett Is-

ten igéje, és átadtam Jézusnak az 

életem. Jelenleg ennek a gyüle-

kezetnek vagyok a tagja. 

 

 

 

 

Bodrog 
 

A 2009-2010. tanévet 32 óvodással, 74 álta-

lános iskolással és 86 zeneiskolással kezdtük. 

Nagyon hálásak vagyunk a gyermekekért, 
akiket Isten ajándékba adott, hogy „öntözzük és 

gondozzuk” őket. Hálásak vagyunk Istennek 
sulibuszainkért is, melyekkel nap mint nap 60-

70 gyermeket tudunk biztonságosan szállítani 

oktatási központunkba.  

 

A nyár elejére az óvodai szakasz is elkészült 
új épületünk földszintjén, így az óvodások szep-

tember 1-jén megtarthatták honfoglalásukat. Tá-

gas és szép környezetben folyhat így tovább az 

óvodai nevelő munka. Az óvodai termeken kívül 

elkészültek az irodai helyiségek, illetve az isko-
lának a számítástechnikai és természettudo-
mányos szaktanterme is. 

 

 

 

Októberben gyülekezetünk kirándulni 
ment a Mecsekbe. Buszainkkal és néhány sze-

mélyautóval szinte teljes létszámban, közel szá-

zan voltunk együtt. Ez volt a nap legnagyobb 

élménye: együtt lenni, beszélgetni. 

 
Üzemi konyhánkban a főzés november 30-

ával indulhatott be – mindenki nagy örömére -, 

ahol naponta 100-120 fő számára készítenek 

ételt. A falu szociális étkeztetését is erről a 

konyháról fogjuk ellátni. Isten különös gondos-

kodása volt, hogy Németországból már korábban 

adományba megkaphattunk egy szinte teljes 

konyhai felszerelést mindenféle sütő, főző és 

elszívó berendezéssel.  

 

Ezek a bővülések magukkal hozták, hogy új 
munkaerőket, tartósan munka nélkül lévőket 

vettünk fel a megnövekedett feladatok elvégzé-

sére: kőműveseket, takarítót, szakácsot, konyhai 

alkalmazottakat, karbantartót.  
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 A Bodrogi Oktatási Központ épületének utolsó 
építési fázisa az emeleti szolgálati lakások ki-
alakítása. November második hetében újabb 

csapatok érkeztek segítségünkre: a belfasti 
Bloomfield Prestbiteriánus gyülekezetből 
tizenhárman, illetve Békés és környékéről az 
Építőkövetek nyolcan. Ezen a héten a vakolási 
munkák nagy részét elvégezték, ami óriási len-
dületet adott építkezésünknek. 

Ugyanennek a hétnek a végére megérkezett a 
St. Marks Anglikán Gyülekezetből Mary 
Fisher és Jenny Wade. Mary évekkel ezelőtt taní-
tott angol nyelvet iskolánkban egy éven át, azóta 
gyakran „hazalátogat” hozzánk. Jenny is járt már 
Bodrogon több alkalommal. Ezen a hétvégén 
festményeit is hozta magával, hogy bemutassa 
nekünk, és beszéljen arról, hogy mi ihlette őket 
ezek megalkotására. Felolvastuk együtt azokat a 
bibliai szakaszokat, melyek gondolatindítói vol-
tak műveinek.  

Október 1-jén megszületett Dan Ábrahám, 
első gyermekként Dan Dániel 
és Mónika családjába. 
Mónika iskolánk első diákjai 
között volt 1994-ben, férje, 
Dániel pedig ettől a tanévtől 
kezdett nálunk tanítani. 
Bodrogon szeretnének hosszú 
távon letelepedni, építkezésbe 
is belefogtak. Isten áldja meg 

őket családi életükben és szolgálatukban! 
Területi ifjúsági konferencia volt Bodrogon 

november 27-29-ig. A hétvége témája a tisztelet-
türelem-tolerancia volt. Körülbelül száz fiatal 
volt együtt ezekben a napokban Pécstől Buda-
pestig több gyülekezetből.  

December 6-án a Pestszentimrei Baptista 
Gyülekezet jött el Bodrogra, hogy meglátogas-
sák gyülekezetünket és oktatási intézményünket. 

Öröm volt együtt lenni és erősödni egymás hite 
által.  

A karácsony előtti időszakban gyermekeink-
kel és fiataljainkkal több felé mentünk, hogy 
Isten szeretetéről, emberré lételéről énekeket, 
verseket, zeneszámokat adhassunk elő. Így láto-
gattuk meg az időseket Kadarkúton a szeretetott-
honban, Bodrog nyugdíjasait településünk műve-
lődési házában, Tordason az általános iskoláso-
kat, az ottani szociális otthon lakóit. Ezen kívül 
oktatási intézményünk is tartott még karácsonyi 
ünnepélyt diákjainkkal és a szülőkkel egy közös-
ségben.  

A szolgálati lakások befejezésével lezárulhat 
a Bodrogi Oktatási Központ építkezése. Az 
épület teljes átadását következő pünkösdre ter-
vezzük. Szeretettel meghívunk minden érdeklő-
dőt 2010. május 23-án, szombaton, hogy együtt 
adhassunk hálát és dicsőséget Istennek azokkal 
együtt, akik imáikkal, munkájukkal és adomá-
nyaikkal támogatták építkezési munkálatainkat.  
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