
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Zsolti születésnapja 

  Nagyszerű meglepetésben volt 

része pénteken a születésnaposunknak, aki 

egyeltalán nem számított arra, hogy egy nappal  korábban ünnepeljük meg. 

A meglepetéshez hozzájárult az, hogy a lányok segítségével feldíszítettük a 

nappalit, szépen előkészítettük az ünnepi asztalt, de a legjobb a focilabda 

alku torta volt, melyet a konyhások és Marici késítettek el.  

Zsolti 

nagyon 

meglepődött 

a sok 

különlegesség 

láttán. A 

családház gyermekei     

boldogan ülték körül az ünnepi asztalt.  
    ISTEN ÉLTESSEN SOKÁIG ZSOLTI!!! 

 

Kirándulás a szőlőhegyre 

Szerdán 

Központunk 

minden 

gyermeke  

kicsik és 

nagyok 

felmentek a 

szőlőbe.  

A kis traktor pöfékelve durrogott  a gyerekekkel megrakott utánfutóval.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              A szőlőben a nagyobbak segítettek 

megkötözni a szőlővesszőket a 

kisebbek körülöttük szaladgáltak, 

játszodtak vagy éppen tanulták a 

szőlő gondozását.  

A hasonló napok jó alkalmak a 

kikapcsolódásra de arra is, 

hogy a gyerekek 

megtanulják, hogy a jó 

termésért sokat kell 

dolgozni és fáradozni. 

 

       Nagyon jó volt ez a kis 

kirándulás és mindenki jól érezte magát.   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Születésnapjuk alkalmából sok 

szeretettel köszöntjük e héten 

gyermekeinket 
 

Június 14-én  P. Amália 

Június 17-én J. Zoltán (Ilie) 
 

Isten éltessen sokáig sok örömben, 

boldogságban ! 

Hírek, infók: 
 

- Az  elmúlt héten 

meghírdetett program szerint, 

Július 13-17 között Biblia 

dráma foglalkozásokat tartunk 
Központunk gyerekei részére. 

Sajnos ezen napokra nem 

hívhatjuk meg most a falu 
gyermekeit is, de ennek 

ellenére próbálunk magunk 

között lelkileg  töltekezni a 
Szentírásból. Előadó 

vendégünk Modi Blanka 

nővér, a Szent László iskola 

tanítónője, aki már jól ismeri 
Központunk gyermekeit, 

hiszen többször volt alkalma 

önkénteskedni közöttük és 
nagyon szívesen jön el 

oktatni, lelkileg fejleszteni 

minket. 
 

- Kedden, június 14-én 

Mentálhigéniás napot 

tartunk Központunk 

alkalmazottai részére. 

Vendégeink a Caritas 

Catolica munkatársai 

lesznek, akik a DOCAT 

könyvet hozzák el 

bemutatni nekünk. 

Minden alkalmazottunkat 

sok szeretettel várjuk! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

     Támogatások, 

segély-transzportok 

 

Az elmúlt héten érkezett egy nagy 

adomány a HOLVER SRL cég részéről. Ők 

már évek óta faanyaggal támogatják Központunk működését. 

Ebben az évben is 50 köbméter fát 

adtak át, amelynek nagyrészét 

mintegy 80%-át már sikerült 

elárusítani és az így befolyt 

öszeget a Gyermekotthon részére 

fordítani. Hálásan köszönjük ezt a 

nagyszerű segítséget, mely 

nagyon sokat segít 

Központunknak. 

Pénteken Melkből az 

Apátságból kaptunk egy nagy 

támogatást. Ez a transzport 

különféle ruhaneműket, butorokat, 

háztartási cikkeket tartalmazott. Így 

a kis üzletünket fel lehet tölteni friss 

áruval.  

A fiatalok segítettek a 

munkásoknak a lepakolásban.  Jó 

pár órát vett igénybe a 

sok holmi lepakolása.  

Hálásan 

köszönjük ezt a 

transzportot is, nem 

különben azok 

munkáját, akik a 

kamionra felpakolták 

a sok adományt. Mindenkinek hálásak vagyunk, minden 

segítségéért!!!  


