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Velünk történt…
TÁMOP pályázati programot zártunk.
„Hajléktalanok MENEDÉKÉBŐL a munka MENEDÉKÉBE” címmel újabb sikeres pályázat
támogatta a kiskunmajsai Menedékvárost, ahol a Menedék Alapítvány közel húszmillió forint
összegű támogatásból kívánta enyhíteni a térségre jellemző magas munkanélküliséget. A
Menedék Alapítvány 15 hónapon keresztül foglalkoztatta nagyrészt pályázati támogatásból a
programba bevont fiatalokat, akik az elsajátított készségekkel a jövőben könnyebben és
gyorsabban találnak munkát, amely elengedhetetlen feltétele a társadalomba való
visszailleszkedésüknek.
Közfoglalkoztatási programot indítottunk
2015 decemberében elindítottuk közfoglalkoztatási programunkat Budafokon, melynek keretében takarító, fizikai kisegítő,
és egyéb munkakörökben állami támogatással munkalehetőséget
biztosítunk a nálunk lakó hajléktalanoknak. Nagyszerű közös
élményünk, hogy április 28-án délelőtt a TeSzedd! program
keretében kitakarítottuk a budafoki Dunapart 1 km-es szakaszát,
ahonnan harminczsáknyi szemetet szedtünk össze. Örömmel
vettük, hogy csatlakoztak hozzánk a Soós István Borászati Szakközépiskola 11.-es diákjai és együtt
gyűjtöttük a hulladékot. Köszönjük!
A hétköznapok hősei
Az emberi erőt meghaladó segítségnyújtás mindennapjaink
része. A Pannonhalmi Apátságban megrendezett "Osztás 10x10"
interaktív fotókiállítás olyan embereket mutat be, akik erejükön
felül
segítenek
környezetükön,
vállalnak
felelősséget
embertársaikért, kilépve előítéleteikből, túllépve munkakörükön,
és sokszor szinte a lehetőségeiken is. A kiállításban érintettek
vagyunk: munkatársunk, Bokros Anna és családja is feltűnik a
képeken, bemutatva szolgálatukat. A kiállítás november 11-ig tekinthető meg Pannonhalmán. E
kiállítás kapcsán keresték meg őket a Duna Tv-től és az Isten kezében c. műsorhoz készítettek egy
25 perces riportot a családdal, amiben beszélnek életükről, hitükről, örömeikről és nehézségeikről.
A riport elérhető a Menedék Alapítvány Facebook oldalán.
30 évesek lettünk!
2016. október 20-án a Menedék Alapítvány 30 éves
évfordulójának megünneplésére készülünk! Szeretettel várjuk
jelenlegi és egykori munkatársainkat, önkénteseinket és
támogatóinkat, hogy visszatekintve hálát adjunk az elmúlt
évtizedekért, köszönetet mondjunk Istennek a gyümölcsökért.
Részletek hamarosan.

Aktualitások
Bill Drake Kiskunmajsán
Július 10-én 17.00-kor vendégünk lesz Bill Drake (USA) és húsz fős csapata a Menedékváros Baptista
Gyülekezetben. Megtiszteltetés számunkra, hogy koncert körútja utolsó állomásaként Kiskunmajsán
találkozhatunk vele.
Gyermekhetek
Július 11-17. 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, akik emellett a WOL-Élet Szava Alapítvány és a Budafoki Baptista Gyülekezet
támogatásával tábori heteken is részt vehetnek a nyár folyamán.
Gyermeknap a Menedékvárosban
Július 19-én az előző évekhez hasonlóan megrendezzük családi napunkat Kiskunmajsán. Játékok,
ügyességi feladatok és finom harapnivaló várja a kicsiket és nagyokat egész nap a Menedékvárosban.
Angol tábor Bodrogon
Július 25-29. között észak-ír önkéntesek segítségével angol nyelvi napközis tábori hétre kerül sor
Bodrogon.
Jótékonysági családi nap lesz augusztus 6-án Bodrogon a Bodrogi Általános Iskola tornatermének
építésére. Helyszín: Bodrog, Petőfi utca 49. Belépő egész napra: felnőtt 1000 Ft/fő, gyermek (14 éves
korig) 500 Ft. Előzetes regisztráció szükséges, hogy mindenkinek jusson ebéd. Részletek és regisztráció
az Erdei Tóparty Facebook oldalán, vagy az erdeitoparty@gmail.com címen augusztus 3-ig.
Ott leszünk a Balaton-Neten
2016. augusztus 17-21. között kerül megrendezésre az idei BalatonNet Balatonszemesen. A nemzetközi evangéliumi találkozón ismét
helyet kap a Misszió Expo, ahol jelen lesz a Menedék Alapítvány
standja is. Betekintést engedünk az Alapítvány szolgálatába és
lehetőség lesz kiadványaink megvásárlására. Reméljük, találkozunk!

Imatémáink


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



Csaplár Péter 2016-ban befejezte lelkipásztori szolgálatát a Menedékvárosban. Imádkozzunk a
gyülekezet további életéért, és kérjük Istent, hogy vezessen új pásztort a közösséghez.



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



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 festését szeretnénk megvalósítani.



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!

Szükségeink

Bizonyságtétel

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

”Mindezt az Úrnak köszönhetem…”

Iskolakezdéskor visszatérő terhet jelent az intézményeinkben lakó családok számára a tanszerek,
felszerelések és ruházat beszerzése. Örömmel fogadunk iskolatáskát, tornacipőt, iskolai
felszereléseket, ill. ezek vásárlásához adományokat.
A Menedékváros Népkonyhába keresünk egy jó állapotú ipari gázsütőt. Felajánlás esetén kérjük,
vegyék fel velünk a kapcsolatot.
Közösségi programjainkhoz a Fiúotthonba szükségünk van összecsukható asztalokra és padokra.
Bővebb információ: (20) 999-7296.

Céladományt várunk…
Egy tányér segítség.
A kiskunmajsai Menedékvárosban a Menedék Alapítvány
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 30 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
Alapítvány munkáját. 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. Kérésre „sárga csekket” is tudunk küldeni,
melyen díjtalan a befizetés.
Bankszámlaszám: OTP NyRT, 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43

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.

facebook.com/menedekalapitvany

Kuhn Ferenc vagyok 32 éves. Nem hívő családból
származom. Tavaly tavasszal kezdődött az életem
mélypontra kerülése: A kezdeti érdeklődésem Isten felé
megszűnt, s valami kifogással nem jártam gyülekezetbe, és
ez az egész életemre kihatott. Munkahelyeimet sorra
vesztettem el. Általában a cukorbetegségemre hivatkoztam,
vagy éppen az adott munkáltatót okoltam.
Nyáron egy szórólapos vállalkozónál dolgoztam, aki nyár
végén felajánlotta, hogy költözzek hozzájuk. A kényelem,
az ingyen internet és a tévé világa „megbolondított”. Bár
többen mondták ez nem jó út, mégis megtettem. Ma már
tudom mekkora hibát vétettem. Odaköltözésem után pár
hónappal autóbalesetet szenvedtünk. Ekkor világosodott
meg bennem: távol vagyok az Istentől és hiányzik nekem:
hátat fordítottam neki és olyanoknak, akik aggódtak értem,
s ahol csak tudtak, segítettek nekem. Elkezdtem imádkozni
az Istenhez. Időközben a vállalkozó házi cselédnek kezdett használni. Tudta, hogy nincs hova
mennem.
Januárig bírtam. Ekkor sokszor már nem volt ételem, vagy gyógyszerem. Eldöntöttem:
változtatok, elmenekülök. Facebook-üzenetet küldtem: segítséget kértem. Jelentkeztem a Menedék
Alapítvány Fiúotthonának vezetőinél, hadd költözzek be az intézménybe.
Megtapasztaltam, ahogy Isten velem volt, kaptam még egy esélyt, beköltözhettem. Mindent hátra
kellett hagynom, nem tudtam magammal hozni semmit, de nem bántam, hanem örültem az
újrakezdésnek. Később a közfoglalkoztatási programon belül munkát kaptam házon belül: jelenleg
is intézményi takarítói munkakörben dolgozom a Fiúotthonban.
A Bibliát rendszeresen olvasom és a Budafoki Evangélikus Gyülekezetbe járok. Jól érzem magam a
közösségben. Tudom, hogy mindezt az Úrnak köszönhetem. S csak ajánlani tudom mindenkinek,
hogy ne a könnyebb utat válassza, mert azzal az Istent zárja ki a szívéből.

 Ne félj, mert megváltottalak!
Neveden szólítottalak, enyém vagy!

veled vagyok.
Ha folyókon, azok el nem borítanak. 
Mikor vízen kelsz át,

ézsaiás 43,2

