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Velünk történt… 
Fenntartóváltás - közlemény 
Örömmel adunk hírt arról, hogy 2018. február 1-től kezdődően – előzetes szándékainknak megfelelően 
- a Menedék Alapítvány öt intézményének (budafoki és kiskunmajsai intézmények) fenntartását a 
Baptista Menedék Szolgálat vette át. E szervezet egyházi jogi személy, székhelye megegyezik a 
Menedék Alapítványéval. A gondozási feladatokat ellátó szakemberek és a vezetők személye 
megegyezik az eddigiekben a Menedék Alapítványnál szolgáló munkatársakkal. A Baptista Menedék 
Szolgálat operatív vezetését 2018. február 1-től Liptai Gábor végzi. 
 

A Menedék Alapítvány ezután is felelős a célok megvalósításáért: eszközeivel és a hozzá érkező 
adományok továbbításával támogatja a célok elérését, ellenőrzi a Baptista Menedék Szolgálat által 
fenntartott intézmények cél szerinti működését. A Menedék Alapítvány elnöke továbbra is Kovács 
Zoltán Károly a változatlan összetételű kuratórium vezetőjeként. 
 

32 éves szervezetünk eredeti értékrendi elkötelezettsége alapján a jövőben egyházi szervezetként fog 
működni, emellett a fenntartóváltást a civil szervezetek anyagi lehetőségeinek szűkössége is indokolta: 
az egyházi keretek közötti fenntartás teljesebb anyagi támogatást biztosít.  
 

Az elmúlt évekre visszanézve köszönjük eddigi támogatóink imádságát és támogatását; mindezt a 
következő időszakban változatlanul kérjük és reméljük. 
 

2018. március 2. 
Menedék Alapítvány kuratóriuma, Baptista Menedék Szolgálat igazgatósága 
 

Teen Challange a Teaklubon 
Egy tavaszi csütörtök estén vendégeket fogadtunk Teaklub programun-
kon: A Teen Challange misszió önkéntesei bizonyságot tettek életükről, 
szabadulásról, Isten erejéről. Köszönjük, hogy jöttetek! Teaklub 
programunk minden héten megrendezésre kerül, szeretettel várunk 
mindenkit. Gyermekek részére korosztályos foglalkozást tartunk. 
 

Változások a munkatársi csapatban 
2018 tavaszán szociális segítő munkatársként érkezett a Fiúotthonba Petrics Soma, a budapesti Biblia 
Szól Gyülekezet tagja. A napi szolgálat mellett beköltözésével az éjszakai jelenlétet is biztosítja. 
Terbéné Judit évek után folytatja szolgálatát a Menedékváros Családok Átmeneti Otthonában. Legyen 
áldás a munkáján! Április végén családias ünnepség keretében köszöntünk el Farkas Ibolyától, 
nyugdíjas éveit kezdi meg. Ibolya megszakításokkal már 1998-tól szolgált a Menedék Alapítványnál. 
Hálásak vagyunk érte, hogy Isten használta köztünk. Visszatekintő bizonyságtétele a következő lapon 
olvasható. 
 

Örömünnep a Menedékvárosban 
2018. június 10-én különleges istentiszteletre került sor Kiskunmajsán: a 
Menedékváros lakói közül heten átadták a szívüket Krisztusnak és 
döntésüket bemerítkezésel pecsételték meg. Az ünnepi istentiszteleten 
Kovács Géza bácsi hozott Igei üzenetet, emellett bizonyságtételekben és 
közös dicsőítésben lehetett részünk. Hálásak vagyunk Isten jelenlétéért, 
munkájáért. 
 

Bizonyságtétel  
20 jelentős év 
A Menedékvárosban töltött életem időszaka három részre tagolódott. Az 
első az 1998. 07. 16 - 2001. 05. 31. közötti időszak: Amikor fiammal 
megérkeztünk a Menedékvárosba kb. 16-19 fő élt itt. Ekkor már voltak 
felújított lakrészek, amit az itt élők hoztak rendbe. Víz még nem volt az 
épületben, ivóvizet a városból hordtunk, fürdéshez a ház előtti kútról 
hordtuk a vizet, a fűtést pedig hősugárzókkal oldottuk meg. Hetente 
többször eljártunk együtt a majsai strandra a Roburral később busszal. 
Ebben az időszakban fő feladatom a gyermekek felügyelete volt sok más 
feladat mellett. Ez az időszak volt a legszebb. Ekkor különleges 
emberekkel ajándékozott meg Isten, hogy általuk és az adott körülmények által formáljon. Hálás 
vagyok minden emberért, akivel együtt lehettem. Köszönet a közös áhítatokért, étkezésekért, együtt 
végzett feladatokért, szülinapokért stb. ahol mindig számított az az ember is, aki éppen nem volt jelen.  
 

A második időszak 2003. 10. 20 - 2006. 04. 30. közötti idő (CSÁO): Ebben az időben családgondozóként 
dolgoztam, és közben úgy alakult, hogy az egyik családdal különleges feladatot kaptam. Amikor eljött 
az ideje, hogy kiköltözzenek a saját otthonukba, az akkori főnököm azt mondta –„nincs más, aki velük 
mehetne segíteni egy időre csak te” –nem nagyon tetszett az ötlet, de megtettem, amit kért tőlem. 
Utólag úgy gondolom, szegényebb lennék, ha akkor nem engedelmeskedtem volna Neki. Ennek az 
időszaknak voltak kritikus pillanatai, amikor Kovács Géza bácsi többször is próbált inteni amiatt, amit 
tenni szándékoztam, de sajnos nem hallgattam rá. Végül kaptam tőle egy e-mailt, ami miatt akkor 
haragudtam rá és ki is töröltem gyorsan, de megmaradt belőle valami, ami örökre bevésődött a 
szívembe, így szól: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok 
oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek.” Róma 12: 1 
Ezúton szeretném megköszönni Kovács Géza bácsinak, hogy akkor megírta nekem azt a levelet. 
 

A harmadik a 2008. 11. 24 - 2018. 05. 01. közötti időszak (HÁO): Ezen időszak előtt gondolataimban 
már ott volt, hogy talán mégis vissza kellene menni a Menedékvárosba. De akkor úgy gondoltam, 
hogy addig nem lépek, amíg valaki nem hív. Csató Évi megtette ezt a lépést és mások is csatlakoztak 
hozzá. Így történt, hogy újra visszakerültem a Menedékvárosba Istennek hála. A Hajléktalanok 
Átmeneti Otthonába lettem szociális és mentálhigiénés munkatárs. A felvétel előtt elmondtam a 
vezetőségnek, hogy rövidesen két kislány fog hozzám kerülni családba fogadással, s ha ezt tudja 
vállalni a közösség, csak akkor tudok dolgozni. Örülök, hogy erre a feladatra lehetőséget és ehhez 
segítséget is kaptam akkor.  
 

2011 nyarán az akkori főnököm, Liptai Gábor úgy gondolta és 
gondolatát velem is megosztotta, hogy jogosítványt és autót 
kell szereznem, mert úgy könnyebb lesz a feladataimat ellátni a 
lányok körül munka mellett. Az igazság az, hogy én akkor 
egyáltalán nem láttam, hogy ezt a tervet hogyan lehetne 
megvalósítani. El is mondtam, hogy szerintem ez teljes 
képtelenség! Kérdés volt, hogy az én koromban (58 év) hogy 
tudnék meg tanulni kocsit vezetni, valamint az anyagi 
körülményeim sem voltak olyanok, hogy ezt megengedhetném 
magamnak. Azonban Gábor határozott volt velem ebben a 
dologban és addig mondta, míg el nem indultam a megvalósítás útján. Ma sem tudom honnan lett rá 
időm, pénzem stb.? Istennek adok hálát Gáborért, akinek a fejében megszületett ez a gondolat és végig 
bátorított menet közben. 
 

Hálás vagyok azért, hogy egyike lehetek azon keveseknek, akik a Menedékvárosban vagy a közelében 
tölthették életük jelentős 20 évét! Visszagondolva elmondhatom, hogy csodálatos éveket töltöttem itt, 
mely próbákban és áldásokban is nagyon gazdag volt! Istennek legyen hála! 
2018. május 1. napjától nyugdíjas lettem. 

Farkas Ibolya 
 

 2018 nyara 



Aktualitások  

Örömzene 2018 – művészeti tábor Bodrogon 
2018. július 8 és 15 között ismét megrendezzük Művészeti Táborunkat. Helyszín: Bodrogi 
Oktatási Központ (7439 Bodrog, Kossuth u. 157.) Műhelyek: egyéni hangszer, kamarazene, 
zenekar, kórus, karvezetés, dicsőítés, improvizáció (a műhelyeket a jelentkezések számától 
függően indítjuk). Szabadidőben kézműves foglalkozások, sport, játék. Részletek: joazur.hu. 
 

Gyermekhetek 
Július 12-18. között a CEFI szervezésében az Exodus ifjúsági szervezet önkéntesei látogatják meg 
Mamásotthonunk lakóit. Az észak-ír fiatalok bibliai üzenettel és kézműves foglalkozással 
készülnek a gyermekek számára. 
 

Aktuális pályázataink 
2018. januárjától a Hajléktalanokért Közalapítvány partnereként részt veszünk az RSZTOP 
projekt megvalósításában, melynek keretében 2018-2021 között napi meleg ételt biztosítunk 
budapesti Fiúotthonunk és a kiskunmajsai Hajléktalanok Átmeneti Otthona lakói számára. 
Szintén a Hajléktalanokért Közalapítványnál pályázatok elbírálására várakozunk: hajléktalan 
ellátást végző intézményeink berendezési tárgyait (bútorok, háztartási gépek) cseréjét tervezzük. 
 

Imatémáink 
• Hálásak vagyunk a fenntartóváltás lehetőségéért: új szervezetben, meglévő célok szerint 

folytathatjuk a szolgálatot. Adjunk hálát Isten gondoskodásáért! 

• Imádkozzunk a Menedékváros Népkonyha működéséért, támogatókért, hogy megtaláljuk a 
szolgálat fenntartásának fedezetét.  

• Imádkozzunk a Menedékváros Baptista Gyülekezetért, hogy megtalálja Istentől rendelt 
pásztorát.  

• Imádkozzunk a bodrogi kastély épületének jövőjéért! Ha az Úr tervében középiskola 
indítása szerepel, hadd tapasztaljuk meg, amint ajtók nyílnak ki előttünk! Imádkozzunk a 
Bodrogon folyó szolgálatért! 

• Hálásak vagyunk a kiskunmajsai Menedékvárosban a felújított és birtokba vett épületért, 
hogy megfelelő körülményeket tudunk biztosítani az ellátáshoz. A Hajléktalanok Átmeneti 
Otthona által használt terület megújtása folyamatban van, nyáron szeretnénk ha lakóink 
birtokba vehetnék a megújult lakrészeket. 

• Imádkozzunk munkatársainkért, hogy az Úr adjon erőt és kitartást szolgálatukhoz és az 
általuk nyújtott segítség valós támogatás legyen az ellátottak számára. 

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

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

 

Kapcsolatfelvétel 
Menedék Alapítvány/ Baptista Menedék Szolgálat   
Központi Iroda: Budapest, Leányka utca 34. III/21.  
Elérhetőség: (1) 789-0048, (20) 999-7293, e-mail: iroda@menedekalapitvany.hu 
Weboldal: www.menedekalapitvany.hu 
 

     facebook.com/menedekalapitvany 

Támogatás 
Játszótér építés a Menedékvárosban 
A Menedékvárosban található játszóteret 2014-ben a rossz 
állapota miatt el kellett bontani, azóta sokszor tettünk rá 
kísérletet, hogy pályázati pénzből újat építsünk, de sajnos ezek a 
próbálkozásaink sikertelenek voltak. Idén tavasszal saját 
erőforrásból elkezdtük építeni az új játszóterünket. Jelenleg 50% 
az elkészültsége. Mindez komoly munkát és anyagi erőforrást 
igényel. Amennyiben hírlevelünk adakozásra indítja, feltárnánk a 
játszótérrel kapcsolatos szükségleteinket: csúszda, csepphinta, gyerek hinta, mászó háló, a 
parkosításhoz növények, a játszótér köré kerítés, festék, kinti játéktároló, udvari kuka, homok.   
 

Egy tányér segítség. 
A kiskunmajsai Menedékvárosban a Baptista Menedék Szolgálat 
népkonyha üzemeltetésével biztosítja az ott élő hajléktalan 
emberek és kisgyermekes családok számára a napi egyszeri meleg 
étkezés lehetőségét. A népkonyha működéséhez tartozó állami 
támogatás jelentősen elmarad a (takarékos működés mellett 
jelentkező) kiadásoktól. Mivel sokak számára ez az étkezési 
lehetőség máshogyan nem pótolható, ezért úgy döntöttünk, 
fenntartjuk a konyha működését, s a hiányzó összeg pótlására gyűjtést hirdetünk. Keresünk 20 
támogatót, akik havi rendszerességgel 10.000-15.000 Ft-tal segíteni tudják a rászoruló kiskunmajsai 
családok élelmezését!  Átutaláskor kérjük, a közleményben tüntessék fel: „népkonyha”. 
 

„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 szolgálatot.. Átutaláskor a 
közleményben kérjük, tüntessék fel: „1 év” Köszönjük 
támogatóink hűségét! Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben 
tüntesse fel címét, vagy e-mail címét a kapcsolatfelvétel 
érdekében.  
 

Ingatlant keresünk külső férőhelyek létrehozására 
Szándékunk, hogy a jogszabályi lehetőségekkel élve Budapesten is önálló, de támogatott lakhatásba 
segítsük az intézményeinkben lakó, önálló életvitelre képes embereket. Ennek érdekében keresünk 
megfelelő ingatlant, ahol külső férőhelyeket, kiléptető lakásokat alakíthatunk ki. Örömmel fogadunk 
ingatlan felajánlást, ajándékozást, kedvezményes bérleti lehetőséget. 
 

      

   Támogatási lehetőségek  
 

Menedék Alapítvány  
Bankszámlaszám: OTP NyRT, 11722003-20022222 
Adószám: 19004909-2-43 
Kérésre „sárga csekket” is tudunk küldeni, melyen díjtalan a befizetés. 
 

Baptista Menedék Szolgálat 

Bankszámlaszám: KDB Bank Európa Zrt, 13555555-13552010-00012536 
 

„Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezet 

Bankszámlaszám: KDB Bank Európa Zrt, 13597539-12302010-00040670 
 
 

https://www.facebook.com/CEUNION/
https://www.facebook.com/exodusdisciples/
http://www.menedekalapitvany.hu/

