
 
 
 

Velünk történt… 
Épület átadás Kiskunmajsán 

Április 15-én került sor a Menedékváros 
korszerűsített lakóépületének ünnepélyes 
átadására. Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa 
város polgármestere, Rausch Sándor a megyei 
közgyűlés alelnöke és Kovács Zoltán a Menedék 
Alapítvány elnöke adták át a felújított épületet, 
melyet a meghívott vendégek, jelen levő 
gondozottak az ünnepség végén bejárhattak. 
Nagyszerű volt látni azt az előrehaladást, melyet 
pályázati forrásból, alapítványi beruházásból, 
illetve sok ember áldozatos munkájával a 
Menedékvárosban megvalósulhatott. Istené a 
dicsőség mindezért! Fényképek és sajtó 
megjelenéseink elérhetők weboldalunkon és 
facebook oldalunkon. 
 

Petőfi Népe – Menedékre leltek a laktanyában 
„Ha valaki megkérdezi tőlem mit jelent a Menedékváros, én azt válaszolom: Isten segítségével 
egy új életet.” 
 

HVG - Életpályamodell lecsúszottaknak és bántalmazottaknak 
„A kiskunmajsai Menedékváros modellértékű kísérlet hajléktalanok visszaintegrálására." 
 

Majsa Info - 180 millióból újult meg a Menedékváros 
A Majsa Info fotógalériájában az ünnepség eseményeit, illetve a Dózsa-gimnázium diákjai 
által készített falfestményeiket is megtekintheti. 
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Előttünk álló események  

Lelkipásztor beiktatás Bodrogon. Elfogadta a gyülekezet meghívását és a jövőben 
lelkipásztorként szolgál Bodrogon Fábián Sándor. Az ünnepi beiktató istentiszteletre 
2015 május 30-án kerül sor. Dicsőség érte Istennek! 
 

Vacsoravendég programunk folytatódik a Fiúotthonban. Áprilisban Gyaraki Péter volt 
a vendégünk, és tett bizonyságot az életéről, június elején pedig a Budafoki Gyülekezet 
fiataljaival tervezünk közös sütögetős – beszélgetős kerti programot a nálunk lakó 
fiúkkal. 
 

Gyereknap Kiskunmajsán 
Május 31-én különleges programmal készülünk a Menedékvárosban lakó gyermekek 
számára. A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium diákjai közreműködésével 
játékok, ügyességi feladatok és finom harapnivaló várja a gyermekeket. 
 

„Jézussal a valóságban” címmel kerül megrendezésre az idei keresztyén művészeti 
tábor Bodrogon, 2015. július 12-19 között. Bővebb információ elérhető a 
www.joazur.hu oldalon, vagy a következő telefonszámon: 20-773-9065 (Dan Tiborné) 
 

Imatémáink 
 Imádkozzunk a bodrogi kastély épületének jövőjéért. Ez év novemberében a tervek 

szerint visszaköltözik immár felújított otthonába a Pünkösdi Egyház által 
fenntartott idősek otthona. A kastély jövőjével kapcsolatban keressük Isten 
vezetését.  
 

 A kiskunmajsai Menedékvárosban az épület átadása megtörtént, de az új terület 
birtokba vétele – néhány fontos munka és engedély megszerzése miatt – még nem 
történt meg. Imádkozzunk azért, hogy az Úr rendelje ki a forrását a további 
szükséges lépéseknek és mihamarabb birtokba vehessük az új lakóterületet! 

 

 Új munkatársak álltak szolgálatba Kiskunmajsán és Budafokon a Mamásotthonban. 
Imádkozzunk értük, hogy az Úr adjon erőt és bölcsességet szolgálatukhoz. 
továbbra is szeretnénk megtalálni azt az embert, akit Isten a Menedékváros 
gondnoki feladatainak ellátására küld közénk.  

 

 Hálásak vagyunk a Menedék szolgálat támogatóiért és önkéntesekért. 
Imádkozzunk Isten gondoskodásáért, a szolgálat jövőjéért és a támogatói kör 
gyarapodásáért. 

 

 A Mamásotthonban tervezzük a vizesblokkok korszerűsítését, keressük ennek a 
beruházásnak a forrását.  

 

 Szolgálatunk során találkozunk olyan élethelyzetekkel, ahol nem látszik emberi 
megoldás. Kérjük Isten csodáját, hatalmának megmutatkozását a ránk bízott 
emberek életében!  

http://www.joazur.hu/


Szükségeink 
Jön a nyár és ilyenkor a nálunk lakó gyermekeknek is megnő a szabadidejük. 
Keresünk olyan elkötelezett hívő önkénteseket, akik gyermekfelügyeletet, vagy 
gyerekprogramokban való közreműködést vállalnak Budapesten, vagy Kiskunmajsán. 
 

A Mamásotthonba gyerekgondozó, a Menedékvárosba családgondozó munkatársat 
keresünk! Érdeklődni lehet: 20-999-7280 (Mamásotthon); 20-999-7287 (Menedékváros) 
 

A Fiúotthonba közösségi programjainkhoz szükségünk lenne összecsukható 
asztalokra és padokra. 

Támogatás 
„1 évet a Menedéknek!” támogatási program 
Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási 
program keretében továbbra is várjuk 
támogatók jelentkezését, akik egy éven 
keresztül vállalják, hogy kisebb összeggel, 
havi rendszerességgel, kiszámíthatóan 
támogatják a Menedék Alapítvány munkáját.  
 

Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben 
tüntesse fel címét, vagy e-mail címét a 
kapcsolatfelvétel érdekében. Kérésre „sárga csekket” is tudunk küldeni, melyen 
díjtalan a befizetés. 

 
Adó 1% felajánlása 

Köszönjük mindenkinek, aki a Menedék Alapítvány javára 
rendelkezett adója 1%-áról. A kapott támogatást átmeneti otthonaink 
működtetésére, hajléktalanná vált emberek és kisgyermekes családok 
ellátására és napi segítésére fordítjuk. 

Kapcsolatfelvétel 
Menedék Alapítvány 

Központi Iroda: Budapest, Leányka utca 34. III/21.  
Elérhetőség: (1) 789-0048, (20) 999-7293, e-mail: iroda@menedekalapitvany.hu 
Weboldal: www.menedekalapitvany.hu 
A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán. 
 

Támogatás 

Bankszámlaszám: OTP NyRT, 11722003-20022222 
Adószám: 19004909-2-43 
 

       facebook.com/menedekalapitvany 



Bizonyságtétel 
Micike él! 
 
2013 januárjában költöztünk be a Menedék 
Mamásotthonba négy fiammal együtt. Hamar 
kiderült, hogy várandós vagyok. Mindent 
átgondolva arra a döntésre jutottam, hogy ezt a 
terhességet meg kell szakítani, hiszen csak tovább rontana amúgy is nehéz 
élethelyzetünkön. Orvoshoz mentem, aki helyzetemet felmérte, és készségesen 
segített. Védőnőhöz küldött, ott kaptam egy csekket, hogy fizessem be a 
műtétet és már időpontot is adott az abortuszra. 
 

Visszatérve az otthonba - ahol tudták mire készülök - arra bíztattak más 
anyukák, hogy ne vetessem el, hátha a fiúk után most kislányom lesz. A 
Mamásotthon munkatársai is egységesen azt mondták, hogy Isten nem 
véletlenül adta ezt az új kis életet, ezt a gyermeket. Jézusról is beszéltek, és 
arról is, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom. Beszéltek arról is, hogy 
nincsenek véletlenek, így nem tévedésből fogant meg bennem egy új élet. 
Életet kioltani nem szabad, ha komolyan szeretném venni Isten szavát. A 
szívem alatt hordott piciny élettel Istennek nagy terve van és ezt a terv majd a 
családomra, helyzetemre is hatással lesz.  
 

Több napos vívódás és éjszakai álmatlanság után új döntést hoztam: nem 
megyek el a művi terhesség-megszakításra. Döntésem után megnyugodtam. 
Már csak az volt kérdés számomra, hogy korábbi balesetemből származó 
medencecsont sérülésem miatt képes leszek-e szülni?  2014. szeptember 29-én 
szülés közbeni vákuumos orvosi beavatkozással ép, egészséges kislányt 
hozhattam világra. Nagyon- nagyon örülök azóta is és hálás vagyok Istennek, 
hogy Micike megérkezett családunkba. Micikét a fiúk is sokat veszik kézbe, 
beszélgetnek vele, örülnek neki.  
 

Úgy gondolom, úgy is érzem, hogy életünk jó irányba változik, és ennek első 
lépése az a döntés volt, hogy a körülményeink ellenére igent mondtam az 
életre. Az első három hónapban hasfájása miatt sokat sírt Micike, ez edzette 
türelmünket. A kezdeti nehézségek után elmondhatom, hogy drága 
kislányom nyugalmat sugároz és kedvességet áraszt családunkba. Apukájával 
is tartjuk a kapcsolatot, látogat minket, sajnos életmódján nem változtatott és 
minden találkozáskor felzaklatja békességünket. Nem tudom pontosan, hogy 
a Mamásotthonból merre vezet még az életutunk, de hiszem, hogy Isten 
gondoskodik rólunk és jövőnket is biztonságosan elrendezi. 


