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„ feddhetetlenek, romlatlanok legyetek …az elferdült és elfajult nemzedékben, akik között fényletek, mint csillagok a világon, 
ha az élet Igéjére figyeltek”           Filippi 2,15 
 
 

Kedves Olvasóink, Támogatóink, Testvéreink látni fogják e levél olvasása közben, hogy egész keményen érint bennünket is, mint Alapítványt  az Ige 
minősítése korunkról: „elferdült, elfajult…”. Panaszkodhatnánk, siránkozhatnánk, de az Ige folytatódik, és felszólít, feladatot ad. Nem kendőzi el 
Isten Igéje, sőt figyelmeztet, hogy ne számítsunk jobbra.  De jól kell értenünk, amit olvasunk: Isten szereti azokat az embereket is akik, ebben a 
helyzetben vannak. Ő azt akarja, hogy fényünkkel, amit tőle kaptunk, mutassunk nekik irányt, a helyes utat. Honnan lenne nekünk fényünk, ha Ő, 
Jézus Krisztus nem gyújtott volna világosságot a mi szívünkben is szeretete által? Ha Ő él a szívünkben, akkor van lehetőségünk fényleni ebben a 
világban (nem csak a börtönökben), ahol egyre több sötétséggel találkozunk. Bármilyenek is a körülményeink, szeretnénk beragyogni 
környezetünket, Dunakeszit is, azzal a szeretettel, ami Istentől jön és felmelegíti ezt a rideg gonosz világot!  
 
A NAGY CSALÁD 
- Anna, férjével és kislányával, Marcival és Petrával még nálunk lakik. Mindketten munkát keresnek, mert Marci cége fizetésképtelenné vált, 
Annának pedig munkaviszonyra van szüksége, hogy a gyermek utáni ellátásokat megkaphassa.  
- István szorgalmasan végzi a bibliaiskolát Wiedenestben. Hálásak vagyunk, hogy a „fapados” repülőjáratoknak köszönhetően könnyebben tud 
közlekedni „két otthona” között.  
- Ircsi hűségesen végzi háziasszonyi és anyai teendőit Márkó és Ádám körül. A gyermekek édesapja, Sanyi 
mostanában többet jön, talán eljött az idő, hogy tényleg leteszi régi életét. 
- Csobán igyekszik rendezni az életét, ami viszont nem megy könnyen, mert nem csak Ő tartozik másoknak, 
hanem neki is többen tartoznak, (és nem akarnak becsületesen fizetni az elvégzett munkáért.) 
- K. Gyula januártól külső munkahelyen dolgozik, közben készül az érettségire. Rendszeresen jár 
többedmagával a márianosztrai börtönbe. 
- C. Jani munkakeresése mindeddig nem járt sikerrel, ráadásul a múlt heti focin balesetet szenvedett és 
eltört a keze, így pihenőre kényszerült.   
- Paja szintén külső munkahelyen próbálkozik, de sok munkáltató csapja be az álláskeresőket.  
- Előző körlevelünkből sajnálatosan kimaradt K. Tamás, aki még nyár elején került hozzánk patronálóján keresztül, intézeti neveltetésből, 
drogproblémával. Sajnos a kezdeti őszinte igyekezete hamar alábbhagyott, így ősszel el kellett köszönnünk tőle. 
- K. Zoliék, családosan szeretnének Dunakeszire költözni. Jó lenne neki és nekünk is.  



 
KERTÉPÍTÉS 
Az enyhe tél által Isten nagyon kegyelmes volt Csobánnal és csapatával, mert így kevesebb olyan idő volt, amikor a hideg és fagy miatt állni 
kényszerültek 
.  
FORRASZTÁS 
A forrasztóbrigád jól dolgozna, sajnos az anyagellátás többször problémát jelent.  
A rossz szervezés miatt nem kapjuk meg időben a nyersanyagot. 
  
HAJÓÉPÍTÉS-JAVÍTÁS 
kivételes tél ez, hisz most több munka volt, mint az előzőekben. 
 
SZABADIDŐ  
Nagyon örülünk, hogy a szombat esti foci a város fiataljaival változatlanul népszerű. Szeretnénk,  
ha minél többen jönnének olyanok is, akik már ismerik az Úr Jézust, és segítenének azoknak, akik még nem az Övéi.  
 
TELEK 
Ezt a területet 1997-ben vettük egy magánszemélytől, Fekete Zoltántól az akkori piac ár szerinti értéken. Az ügyvédek által megkötött adás-vétel 
problémamentesnek tűnt, így birtokba vettük a területet. Éveken áthasználhattuk  szántóföldünket először zöldség, később gerbera 
termesztésére, így segítve újra megtanulni dolgozni a velünk élő fiúkat. Minden nagyon szépen indult, de a probléma hamar jelentkezett. 2 év múlva 
kaptuk az értesítést a földhivataltól, hogy mivel a terület termőföld, ezért az Alapítvány, mint jogi személy nem szerezheti meg a tulajdonjogot. 
Így a terület nem került az Alapítvány nevére, hanem maradt a régi tulajdonos nevén. Máig is nagy kérdés előttünk, mit is kellett volna tennünk, de 
jó megoldást akkor nem találtunk. 
Szántóföldünket és a mellette levő területeket az elmúlt évben lakóövezetté minősítették, ezzel elhárult annak akadálya, hogy a tulajdonjogot 
hivatalosan is megszerezzük. Mivel a zöldség- és virágtermesztés ráfizetéses volt, az utóbbi másfél évben már csak a beérkezett ruhák, bútorok 
tárolására használtuk a fólia sátrakat, építményeket. Úgy látjuk, hogy a továbblépést a szántóföld eladása és egy ipari területen történő üzem és 
raktár felépítése jelenti.  Így jó lehetőség volt megegyezni az ezen a területen ingatlan-beruházást tervező vállalkozás vezetőjével. E 
megállapodás szerint a leendő vevő kifizette volna a jelenlegi piaci áraknak megfelelő vételárat, mely összeg sokszoros értéknövekedést jelent az 
eredeti vételárhoz képest.   
Naivan hittünk abban, hogy amikor elérkezik az idő, hogy jogilag is nevünkre kerülhet a telek, akkor az adás-vétel idején és az utána elkövetkezett 
kb. egy évben nagyon készségesnek és becsületesnek megismert eredeti tulajdonos nem fog akadályt támasztani az ügy rendezésében. Nem így 
történt. Az elmúlt nyár folyamán, minket megkerülve, az ingatlan-beruházónak a számunkra megajánlott ár alatt, az egyszer már Alapítványunknak 
eladott területet újra eladta. Mikor értesültünk erről, sok próbálkozás után ügyvédje jelenlétében sikerült vele találkozni, ahol ígéretet tett arra, 
hogy az eladási összeg egy részét átadja Alapítványunknak. E helyett  ismét csak sok próbálkozásunkra - mert telefonját állandóan letette, ha 
egyáltalán felvette hívásainkkor -  ügyvédjével sikerült beszélnünk,  akin keresztül végül  csak az 1997-es vételárat adta vissza. Alapítványunkat 
ezzel több tízmillió forintos kár érte.  



A beruházó jogilag kiszolgáltatott helyzetében, hogy vállalkozása csődbe ne jusson, ezt az alacsonyabb vételárat Fekete Zoltánnak kifizette és 
nekünk az árkülönbözet kifizetésére, 2007.05.31-ig, szerződésben garanciát vállalt, bár erre őt jogilag semmi sem kötelezte.   
Fájdalmasan érint bennünket a dolog, különösen, mert ez az összeg nem a mi pénzünk. Mi Istentől kaptunk sokat, az Ő tulajdona minden, amivel 
gazdálkodunk. Ez az összeg jó indulás lehetne a tervezett csarnok felépítéséhez, munkahelyek teremtéséhez, raktár kialakításához. Az egyik 
oldalról feszít bennünket a kérdés, hogy vajon jól sáfárkodtunk-e, a másik oldalról pedig tudjuk, hogy aki az Alapítványt károsítja, az Istent lopja 
meg.   Természetesen minden szükséges jogi lépést is megtettünk, megteszünk, hogy az Alapítványt megillető összeget megkaphassuk. Kérjük 
ezért Testvéreink imádságát.  
 
KARÁCSONY 

Az évek során hagyománnyá vált, hogy december 24-ét a börtönben töltjük. Készülődésünk során fájó szívvel 
szembesültünk a ténnyel: mivel egyrészről korábbi forrásunk teljesen elapadt, másrészről a francia 
testvéreinktől kapott fogkrém csak kb. a fele csomagba elég, a karácsonyi csomag bizony elég szegényes lesz. 
Éppen megszámoltuk a fogkrémeket, mikor csengett a telefon és egy kedves testvérünk volt a vonalban, aki 
elmondta: Isten arra figyelmeztette:” gondoskodj a karácsonyi csomagokról”. De nem értette, mert a 
gyülekezetükben azok már készen voltak. Ekkor, úgymond véletlenül, elolvasta körlevelünket, amit egyébként 
csak az ünnepek utánra tervezett, és ott figyelt fel arra, hogy mi 
viszont szükségben vagyunk ezen a területen. Isten ezekről a 
csomagokról beszélt vele. Készségesen segített, mi pedig elámulva 

Isten időzítésén és gondoskodó szeretetén, meghatódva indultunk bevásárolni. Köszönjük. Azóta is a 
könnyekig meghat, hogy Istennek ilyen fontosak a fogvatartottak és mi is!  
December 17-én a Gyermekek számára tartottunk karácsonyi ünnepséget, ahol az ifjúság  két 
felvonásos vidám jelenetben hozta közel a kb. 40 gyermekszívéhez és hozzátartozóik szívéhez is a  
Szenteste üzenetét.Ezúton is köszönjük, hogy mindezt megrendezhettük evangélikus testvéreink 
közösségi termében, mert a mi nappalink már kicsinek bizonyult.    

 
December 24-én a Baracskai börtönben: 8 órakor kezdődött programunk az első csoporttal, amit még 
két másik követett. Az utolsó különleges alkalom volt: úgy, mint a kezdeti időkben, most is 
bejöhettek a hozzátartozók, feleségek és 
gyerekek együtt vettek részt az ünnepi alkalmon. 
Így a családtagok is hallhatták az evangéliumot. 
Összesen 400 csomagot oszthattunk ki Isten 
gondoskodása folytán. 
Dunakeszi Idősek Otthona: szokásunk szerint 
itt is igyekeztünk megörvendeztetni a család 

hiányától szenvedő időseket. 
  



Ezen a napon annyira különlegesen éljük át Istenünk áldását, hogy ha utána otthon nem 
is lenne ünnepi vacsora és ajándékozás, az sem hiányozna. Már így is sok örömben volt 
részünk. 
 
HONLAP 
Első honlapunkat egy kedves francia barátunk készítette el,  de ma már új, bár még 
készülő honlapunk megtekinthető a www.eloremenyseg.hu oldalon.  

************************* 
- Köszönettel vesszük ismét, ha valaki   befizetett adója 1%-át alapítványunknak szeretné adni. Ehhez mellékeljük a szükséges nyomtatványt. 
-  Kérjük mindazokat, akik körlevelünket a postai út helyett e-mailben szeretnék megkapni, a remeny@vnet.hu címen jelezzék ezt számunkra. 
Köszönjük!  
 

HÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK MINDEN IMÁDSÁGOT ÉS TÁMOGATÁST! 
OTP számlaszám:11711034-20082886 

Adószám: 19021052-2-13 
 
 
 


