
Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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                                         Az „Auro 

Danubia“ 

otthont ad az 

árváknak 

 

A Melki Apátság 
az  

"Auro Danubia"  
egyesülettel    

                                           közösen támogatja az utcai gyerekeket és a szociális 

árvákat a romániai Szentjobb kis faluban.  Két házban körülbelül negyven gyermeknek 
bíztosítanak otthont. 

  
 Szentjobb 1.200 lakosú községében, az úgynevezett Szivárványház ad otthont a gyerekek többségének. 
Saját épületegységekben gazdasági tevékenységet végző részlegekkel, mint pl. az asztalosműhely, a 

mezőgazdaság és  a gyermekek számára nem szükséges készletek értékesítésére hívatott kis bolt, 
próbálnak pénzt kieszközölni a Szociális Központ javára. De ez a költségeknek csak 25% -át fedezi. 

 

Nagyrészt osztrák adományokból finanszírozzák  

 A Központot többnyire osztrák 

adományokból finanszírozzák. Az Alsó-Ausztriai 
egyesület 18.000 eurót biztosít havonta. Ezen kívül 

rendszeresen érkeznek Melkből segélyszállítmányok. Az 
egyesület számára fontos, hogy "ez jó otthona legyen a 
gyerekeknek, hogy ők iskolába járhassanak és jól érezzék 

magukat. És,  hogy ők jobbá tehessék a világot "- mondta 
Georg Wilfinger, melki Apát. 

A látogatás alkalmával a gyerekek kérdéseket tehettek 
fel Georg Wilfinger apát úrnak, az ORF  Alsó-ausztriai 
Regionális Igazgatójának Gollinger Norbert úrnak,  az 

Alsó-ausztriai Bécsi Raiffeisen Bank elnökének Erwin 
Hamesedernek, valamint Hans Culik egykori alsó-

ausztriai katonai parancsnoknak, illetve Georg Strasser 
úrnak, a Parasztszövetség elnökének.  

"A gyermekeknek úgy kell felnőniük, mint egy 

családban" - mondja Soos Attila a házak vezetője. 
"Megpróbáljuk úgy nevelni őket, mint a saját gyermekeinket. 

Természetesen ez nem könnyű 
feladat - mondta Soos úr. Bár 
Romániában már nagyon sok 
jótékonysági intézmény van, a 
szükség, a rászorulók száma 
még mindig nagyon magas. 
Több mint 200 000 gyermek nő 
fel Romániában szülők nélkül. 
Gyakran a szülők 
alkoholfüggők vagy túl 
szegények, hogy képesek 
legyenek otthont adni 
gyerekeiknek.  

 



Hírek, infók: 

- November 27-30 között 

régi kedves ismerőseink 
az Ehlersz család és más 
osztrák keresztszülők 

látogatják meg a 
gyerekeket.  

 
- November 30  
Szt. András napja és 

December 1 Románia 
nemzeti ünnepe, állami 

ünnepek, éppen ezért a 
gyerekek nem lesznek 
iskolában.  

E napokon fogjuk majd 
elkészíteni 

Központunkban az 
adventi koszorúkat és 
egyben kézműveskedünk 

a közelgő adventi 
vásárokra is. 

 
- December 4-én a váradi 
Szacsvai iskolások 

látogatnak el hozzánk, az 
évek óta szokásos adventi 

közös ráhangolódásra.  
 
- December 9-én lesz 

Nagyváradon a 
jótékonysági Adventi 

Vásár melyen mi is 
képviseltetjük magunkat.  
 

- December 12-én lesz 
Központunk Karácsonya,  

melyre minden gyereket 
és alkalmazottat 
szeretettel várunk.  

 
 

 
 

 
 

 
November 30-án 

Matiz Éva  
 

December 1-én 

 Sóos Mária 
kolléganőinket köszöntjük 

  

  

A látogatók kedvéért a 

gyerekek táncokat, 

dalokat és zenei darabokat 

tanultak be 

 A szentjobbi 
gyermekek napirendje nem 

különbözik egy osztrák 
gyermekétől. Benjamin, a 

Szivárványház egyik lakója 
elmesélte nekünk: "Reggel,  
hét óra után felkelünk és 

reggelizünk. Aztán iskolába indulunk. Délben haza jövünk és ebédelünk. Aztán 
elkészítjük a házit - ha van nekünk - majd szabad időnk van: tudunk játszani vagy 

olvasni. Eldönthetjük mi magunk, mit akarunk tenni. " 
 

 

 

"Az atmoszféra egyre jobb" 

     A egyesület védnökeinek egy ilyen romániába való látogatása során, érezhető 
a gyerekek hálája. 2004 óta létezik a Szivárványház. Georg Wilfinger apát 

havonta egyszer Szentjobbon van és meglátogatja a gyerekeket. "Észrevettem, 
hogy Romániában egyre jobb a légkör, ami a gyerekeket illeti" - mondja 

Wilfinger -, boldogabbak és sok mindent tesznek együtt. Ez a szeretet, amit 
egymásnak kölcsönösen adnak kisugárzó és valami nagyon szép." Pia Seiser 

tudósítása- Alsó-Ausztriai Regionális Rádió-és Televizió 

PIA  
 

Újabb szállítmány 

Ausztriából 

        Pénteken, november 24-én 
ismét egy nagy szállítmány 

érkezett Melkből, mely többnyire ruha 
nemüket és bútorokat tartalmaz. 
 Hálásan köszönjük a nagy adományt, 

valamint külön köszönjük azok 
munkáját, akik segítettek szortírozni és 
felpakolni a dobozokat!  

 
 

 

 

Őszi udvartakarítás  
Köszönjük, mindazok munkáját, akik az 

elmúlt héten besegítettek a ház rendbetételébe. 
Köszönet a sok háttérmunkáért. 

Külön dícséret illeti Abodi Katalin 
kolléganőnket, ki a fiatalokkal karöltve őszi 

nagytakarítást végeztek az udvaron! ... és még 
szórakoztak is a végén. Bravooo!!! 


