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Hálásan köszönjük, hogy kétkezi munkátokkal 
támogattátok szociális Központunk 

életkörülményeit és eljöttetek értünk dolgozni. 
Köszönet a sok fáradtságért, a játékokért és a 

jókedvért mellyel minket körülvettetek. 
A Szent István Szociális Központ gyermekei 
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Melki 
Gimnazisták 

közmunkában 
Az elmúlt 
évekhez 

hasonlóan, idén 
is érkezett 

hozzánk egy 
lelkes csapat 
Ausztriából, 

segítséget 
nyújtani a ház 
felújításában.  

A XI-ik osztályos diákokat elkísérték Ft. Georg Wilfinger 
Apát úr, két festő az apátságból, valamint  két tanár a Melki 

Gimnáziumból. Ezen év egyik 
különlegessége az volt, hogy Iris Fink 
tanárnő mint diák már részt vett egy 

hasonló munkatáboron 2008-ban.  
Innen is látszik, hogy ezen 

munkatábornak, már komoly 

hagyománya van és nagyon örülünk, 
ha az ide látogató diákok közül sokan 

visszatérnek meglátogatni minket.   
Ebben az évben a munkatábor 

résztvevői az irodahelyiségeket, a 
konyha raktárhelyiségeit, három 

vendégszobát meszeltek ki. Másik 
két csoport pedig a családház és a 

Szivárványház kerítését csíszolta le és 
festette újra. A munkában központunk 
gyerekei is lábatlankodtak, igyekeztek 
mindenben segíteni a fiataloknak, annál 
is inkább, hogy tudjanak minél több időt 

együtt játszani. 
Délutánonként akadt is idő 
bőven focizni, kosarazni, 

unozni a vendégekkel. 
Csütörtökön a 

munkacsoport elvégezte a 
kijelölt munkát, Váradra 

mentek 
kicsit kikapcsolódni, majd délután egy 
kerti party keretében köszöntük meg 
munkájukat és vettünk tőlük búcsút.  

Nagyon szépen köszönjük ez uton is a 
munkatábor minden résztvevőjének a 
fáradságos munkát és kívánunk nekik 

szép, pihentető vakációt! Szera n. 



Hírek, infók: 
- Vasárnap, június 25-én 
elsőáldozás lesz Szentjobbon. 
Nyolc gyermek fog részesülni a 
szentáldozás szentségében 
közöttük központunkból 
Covaci Marius.  
- Hétfőn, június 26-án kezdődik 
Nagyváradon a Zenetábor. 
Központunkból a következő 
gyermekek vesznek részt rajta: 
Zsanett, Roli, Lali, Sz. Andrea, 
István, Cristina, Sergiu. 
Elkísérjük őket a nővérek.  
A tábor július 1-én ér majd 
véget, délután jövünk vissza a 
gyerekekkel.  
- Július 1-én indulnak 
Hollandiába családi vakációra: 
Diana, Claudia és Zsolti.  
A határon Sándor kollégánk 
kíséri át őket és ugyancsak ő 
fogja visszahozni 15-én a 
Debreceni repülőtérről.  
Jó vakációt! 
- Manci és Alexandra meggyet 
szedni mentek Magyarországra. 
- Központunk gyerekeinek 
figyelmébe: 
Július 24-29 között  
Furulya tábort szervezünk a 
Székelyhídi Strandon.  
Aki úgy gondolja, hogy 
szeretne tanulni furulyázni és 
közben pancsikolni, az minél 
előbb iratkozzon fel, mert a 
maradt helyekre a faluból 
fogok gyerekeket felvenni.  
Akik a furulyacsoportban 
vannak azok automatikusan 
felvannak írva! 

 
 
 
 
 

Június 27-én 

Jaricza 
Lóránd  

 
kollégánkat köszöntjük 

 
 boldog születésnapot 

  

Strandolás 
A nagy melegben mi 
is lenne jobb, mint 
vízben pancsikolni. 
Az elmúlt héten egy 

újabb csoport 
gyerekkel tettünk 

egy kitérőt a kislázi 
strandra, 

jutalomképpen. Nem 
volt nagy mozgás a strandon és a nagy medencében is kedvükre 

játszhattak, bár hiányoztak a többiek. Árpi szavával élve,  nincs semmi 
érdekesség, ha nincsen kit víz alá nyomni. 
Ennek ellenére szép, csendes napunk volt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borsó...o...o....o........... 
Az elmúlt héten leszedtük kertünk borsó termését. Lett 

belőle hála az Úrnak bőségesen, hiszen napokig csak azzal 
foglalkoztunk. Kicsitől-nagyig mindenki segédkezett, többé-kevésbé 
szívesen, de amikor szóba jött a fagyi jutalom, akkor már mindenki 
jobb kedvvel szedegette a szemeket.  

Csak akkor volt o-gatás, amikor Lori újabb transportot hozott, 
mivel úgy tünt sosem lesz vége a munkának. De végülis sikerült 
befejezni a borsók lelszedését, kibontását és most már tudjuk, hogy 
van elég saját termésű, finom borsó  

az éléskamránkban. 
 


