
 

 

  

 

 

               Jótékonysági koncert Központunk javára 

 

Szociális Központunk működésének tizenöt éve alatt, nem csak a gyerekek növekedtek napról- 

napra, évről-évre, sajnos az ellátásuk is mind többe került és nem nagyítok ha azt mondom, hogy az 

elvárásaik is egyre nagyobbak lette.   Szinte lehetetlen összeszámolni, összeírni mindazokat az anyagi 

támogatásokat, melyeket az évek során felemésztettünk, nem is említve a sok tárgyi támogatást, amelyet 

már természetesnek veszünk.  

Az AURO-DANUBIA Központunk fenntartója, már több éve viseli hűségesen gondját és tartja 

fenn ezt az intézményt, amely a gyerekeknek meleg otthont, remek körülményeket teremt, hogy életüket 

szebbé, barátságosabbá, biztonságosabbá tegyük.  

A jótékonysági koncertek bevétele nagyon jól jön, sőt minden támogatás nagyon jól jön, hiszen 

nem kis dolog egy intézményt fenntartani és megfelelőképpen működtetni.  

Hálásan köszönjük Központunk nevében  Georg Wilfinger Apát úrnak, az AURO DANUBIA 

képviselőinek, és mindazoknak  a fáradozását, akik a koncertet létrehozták,  megszervezték, lehetővé 

tették. Különösen 

köszönjük a 

Melki Apátság 

alkalmazottainak 
a sok 

háttérmunkát, 

melyet a koncert 

előkészítése és 

kivitelezése alatt 

végeztek.  

Nem 

utolsó sorban 

szeretnénk 

mélységes 

hálánkat kifejezni 

Adolf Obendrauf 

karmesternek és 

minden 

zenésznek, akik 

jótékonysági 

koncertben közreműködtek.  

Sok köszönet mindazoknak is, akik a koncerten 

résztvettek és támogatásukkal hozzájárultak Központunk 

fenntartásához! Isten fizesse vissza mindnyájuknak bőségesen 

jóságukat, figyelmességüket és kedvességüket! Szerafina n.   

 

 

 Gyermekláncfű 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, 
úgy kapcsolódnak egymáshoz  a mi életeink... A  C A R I T A S  S Z E N T  

I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  
K Ö Z P O N T   

H E T I L A P J A  
V I I .  É V A D  3 2 .  S Z Á M  

A U G U S Z T U S  



 

BABÁK AJÁNDÉKBA 

 

Az elmúlt hetekben nagy örömben 

volt része központunk legkisebbjeinek: 

nagyon aranyos babákat vehettek 

tulajndonba, melyek a Hollandiai Uden 

városából, a Caritas St. Pertus -ból 

indultak útnak és a Nagyváradi Caritas 

Catolica keresett számukra itt otthont. 

A babák természetes anyagokból 

készültek és nagyon kellemes a tapintásuk. Készítőik 

nagyon sokat dolgoztak velük, amíg ilyen szép formát adtak nekik. A gyerekek 

boldogan vették gondjaikba a babákat, melyek nagyon hamar ruhát cseréltek,  sétáltak, ugrándoztak és 

végül este az elfáradt gyerekekkel tértek nyugovóra.  

Azóta is minden játékban ott ülnek a gyerekek mellett és igazi jó játszótársnak bizonyultak.  

Köszönjük az ismeretlen adományozóknak ezen kedves ajándékokat és kívánjuk, hogy még sok 

más gyermeket sikerüljön megajándékozni ilyen kedves ajándékokkal!  

 

                   

 

 

 

 

Keresztszülők  

                        látogatása 

Minden gyermek életében egyik legfontosabb nap a születése 

napja. Ilyenkor egy kicsit körülötte forog a világ, mindenki igyekszik a 

kedvében járni, kedveskedni, szeretettel körülvenni.  

Zsoltinak ebből több is jutott, hiszen amellett, hogy a 

Központban is megünnepeltük, nagy 

meglepetésére eljöttek hozzá 

keresztszülei is Tasnádról 

egy hatalmas tortával és 

ajándékokkal, 

felköszöntve őt és az 

ismerős gyerekeket.  

Nagyon szépen köszönjük a Hatvani családnak 

ezt a kedves meglepetését és sok szeretettel várjuk őket 

máskor is vissza közénk egy kis játékra, kikapcsolódásra! 

                                                                   Szera n. 


