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Velünk történt…
Karácsony előtt
Köszönetet mondunk mindazoknak a magánszemélyeknek,
gyülekezeteknek, vállalati kezdeményezéseknek, akik karácsony
közeledtével különböző módon támogató szívvel fordulnak a
nálunk élők felé. Cipősdoboz adományok, élelmiszer-csomagok,
személyre szabott karácsonyi ajándékok mind-mind emelik az
ünnep fényét közöttünk. Hálásak vagyunk a támogatókért!
Élelmiszergyűjtés és adományok
2017. november 24-26 között idén is részt vettünk a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület szervezésében megvalósuló karácsonyi
élelmiszergyűjtésben. Ezúttal Budapesten a Campona Tescoban,
valamint a kecskeméti Tescoban találkozhattak velünk a segíteni
vágyók. A két áruházban összegyűjtött, kb 4 tonna élelmiszert az
intézményeinkben lakók, a látóterünkben élő rászorulók,
nagycsaládok között osztottuk szét, illetve támogattuk vele a
Menedékvárosban működő népkonyha működését. Köszönjük a
programban részt vevő közösségek, önkéntesek segítségét!
Változások a munkatársi csapatban
Új munkatársat kaptunk a Mamásotthonba Józsa Andrea személyében Szilágyperecsenből.
„Számomra ez a munkahely szolgálat Istennek és egy olyan hely, ahol az Ő illatát terjeszthetem az
anyukák és gyermekeik felé, amire nagy szükségük van abban a krízisben, amiben vannak. Minden
nap egy áldás számomra és Isten ima meghallgatása. Habár a saját kis komfortzónámat ott kellett
hagynom, Isten olyan munkatársakkal és környezettel áldott meg, akik nagyon befogadóak velem.
Mindenért Övé legyen a dicséret és hála”.
Lezárult egy időszak: Bartolák Pali, a „Van kiút!” átélője – mélyről érkezett, megtért és most utolsó
éves teológus hallgató - és hasonló című írás országot bejárt cikk szerzője hosszú évek után kiköltözött
a Fiúotthonból. Jelenléte sok fiatalnak jelentett személyes barátságot, atyai szeretetet, gondoskodást.
Pali jelenleg önkéntesként szolgál köztünk.
Elbúcsúztunk Heizer Kornéltól és Annától, akik Bodrogon kezdték szolgálatukat nevelőszülőként,
aztán Kornél a bodrogi szolgálat (óvoda, iskola, zeneiskola, Nevelőcsaládok Közössége,
falugondnokság) területi vezetője volt. Az elmúlt időben Budafokon a Központi Irodánál végzett
tanácsadói munkát, mielőtt letette a főidős szolgálatot. A továbbiakban a keresztény motorosok
missziójában tevékenykedik feleségével együtt.
Meleg étel a nálunk élőknek
Nyertes pályázati programunk eredményeként a kiskunmajsai és budapesti hajléktalanok átmeneti
szállásaként működő intézményeinkkel 2018. januárjától bekapcsolódunk a Hajléktalanokért
Közalapítvány „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása” (RSZTOP-2) c.
projektjébe, melynek keretében naponta kiszállított meleg ételt tudunk biztosítani a nálunk élő
rászoruló személyeknek.

Imatémáink, aktualitások
Szolgálatunk során találkozunk olyan élethelyzetekkel, ahol nem látszik emberi megoldás. Kérjük
Isten csodáját, hatalmának megmutatkozását a ránk bízott emberek életében! Adjon az Úr személyes
találkozásokat, érintéseket a karácsonyi időszakban!
Imádkozzunk a bodrogi és a kiskunmajsai gyülekezetért, az ott folyó lelki munkáért, vezetőkért,
szolgálókért.
Imádkozzunk a bodrogi kastély épületének jövőjéért! Ha az Úr tervében középiskola indítása szerepel,
hadd tapasztaljuk meg, amint ajtók nyílnak ki előttünk! A tornacsarnok építése az utolsó szakaszába
lépett, melynek elvégzéséhez támogatásra van szükség.
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 és az új burkolat kialakítását követően van még teendőnk, mielőtt lakóink
birtokba vehetik az új 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.
Fenntartóváltás megvalósítását tervezzük: intézményeink működtetését a Menedék Alapítvány
munkatársai által vezetett Baptista Menedék Szolgálat egyházi jogi személy veszi át. Várjuk ennek a
jelentős lépésnek az elérkezését, aminek eredményeként kapcsolódásunkban a helyünkre kerülünk és
állami finanszírozásunk is javulhat.

Munkatársat keresünk!

20 éves a Menedékváros

A Menedék Alapítvány munkatársat keres budapesti Fiúotthonába (hajléktalanok átmeneti
szállása) éjszakai készenlétbe és szociális segítő munkakörbe. Az éjszakai készenlétet vállaló
munkatárs számára önálló lakrészt biztosítunk. A szociális segítő munkakört teljes állásban,
folyamatos munkarend szerint lehet betölteni. Javadalmazás a közalkalmazotti bértábla alapján
történik. Megszerzett végzettség előnyt jelent, de nem kizáró ok annak hiánya, ha a jelentkező
vállalja annak megszerzését meghatározott időn belül. A fenti két felelősség együttesen is
ellátható. Jelentkezni motivációs levéllel és önéletrajzzal a fiuotthon@gmail.com címen lehet.
További részletek felől a 0620-999-7296-os telefonszámon lehet érdeklődni Liptai Gábor
intézményvezetőnél.

Szeptemberben megünnepeltük a Menedékváros
alapításának 20 éves évfordulóját Kiskunmajsán.
Örömmel és hálaadással találkoztunk: alapítók,
régi és jelenlegi munkatársak, régi és jelenlegi
gondozottak, kapcsolódó szervezetek képviselői,
barátok, támogatók sokan eljöttek és beszámoltak
arról, ahogyan a szolgálat elindult és amit az Úr
végzett az elmúlt évtizedekben. Köszönet a
szervezésért, lebonyolításért a Menedékváros
munkatársainak! (fotó: majsainfo.hu)

Támogatás
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 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
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

Baon.hu: 20 éve nyitották meg a Menedékvárost
Nagyszabású ünnepség keretében emlékeztek meg a Menedékváros alapításának huszadik
évfordulójáról
A családok és a hajléktalanok átmeneti otthonát a volt szovjet laktanya egyik lakótömbjében
hozták létre. A lakások mellett különálló konyhát, étkezőt, valamint közösségi termet is
kialakítottak. A Menedék Alapítvány által működtetett Menedékváros fő céljai között szerepel,
hogy az oda kerülőket a munkába állásra, előtakarékosságra ösztönözzék. Az ott élők lelki
gondozására is ügyelnek, amelyben a baptista gyülekezet segít, mely önkéntesen látogatható
programokat is szervez számukra. A jubileumi ünnepségen Rausch Sándor, a megyei közgyűlés
alelnöke, Rávai Mónika majsai alpolgármester, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház
elnöke, Kovács Zoltán, a Menedék Alapítvány kuratóriumának elnöke is köszöntötte a
résztvevőket…

