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Újabb támogatások  Melkből  
 

        Július végén egy újabb nagy szállítmány érkezett 

hozzánk Melkből. Ezen adomány Központunk 

működését hívatott támogatni mégpedig két módon. 

Egyrészt a Központunkban nevelkedő  gyerekek és fiatalok részére 

szükséges ruha és  lábbeliket ezen adományokból válogatjuk ki.  Másrészt a 

megmaradt tárgyakat értékesítjük  Központunk üzletében. Az így befolyt összeg 

ugyancsak Központunk fenntartásához járul hozzá. 

Szeretnénk ez úton is szívből megköszönni 

mindazoknak, akik ezen szállítmány 

összeállításához hozzájárultak, 

minden adakozónak és támogatónak a 

segítségét. 

Hatalmas köszönet továbbá 

mindazoknak, akik a raktározásban és 

a transzport felpakolásában 

segédkeztek.  

Amikor a transzport 

megérkezett Központunk fiataljai 

segédkeztek szorgalmasan és ügyesen a lepakolásban, így nekik is nagy köszönet 

minden fáradságért. 

Ezen adományok nagyban hozzájárulnak 

Központunk működéséhez és fenntartásához.  

KÖSZÖNJÜK  

SZÉPEN!!! 

 

   

 

 

 

 

 

 



Hírek, Infók:  

- Augusztus 8-14 között Biblia 

és Gitár tábort szervezünk 

Micskén a helyi római 

katolikus plébániával, melyre 

Központunk gyerekei is 

hivatalosak. 

- Augusztus 29-Szeptember 2 

között FESTŐI ALAPKÉPZÉS 

TÁBORt szervezünk 

Feketeerdőn.  

Ezen táborban ukrán 

gyerekek is részt vesznek. 

A tábor vendég-előadója 

Csongrádi H. Márta  
fotó és festőművész 

Magyarországról. 

 

A tábor támogatói: 

A Romániai Gyermekmentő 

Szolgálat 

A SSVP- Vincés lelkiség 

A Catunul Verde Alapítvány 

A COMMUNITAS Alapítvány 

és a  Vincés nővérek 

Közössége 

 

 

Nyári élmények 
 

Kihasználva a száraz-meleg időt,  

Központunkban az elmúlt hetekben újra le lettek 

meszelve a falak. A munkát Központunk 

alkalmazottai és a nagyobb fiatalok végezték el.  

A fiatalok nagyon örvendtek a lehetőségnek, 

hogy ők maguk választhatták 

ki a szobájuk új színét és a 

munkát is többnyire saját 

maguk végezték el. Még a 

takarításban is nagy segítséget 

nyújtottak.  

Nagyon örvendünk ennek a felújításnak, hiszen már a 

falak nagyon használtak voltak és így sokkal kellemesebb és 

felfrissült az egész ház.  

Sok köszönet Gulya Árpád kollégánknak, aki a munka 

nagy részét elvégezte és a fiatalokat irányította! 

Nagyon jó, hogy a fiatalok így megtanulják a ház 

felfrissítésének módját, a szükséges munkálatokat. 

Megtapasztalva, hogy milyen nagy fáradtsággal jár egy 

ilyen munkálat, reméljük, hogy jobban fogják értékelni és 

tisztán fogják tartani a falakat.   

 

Újabb 

együttműködés 

és  helyi 

támogatás 

  

Az elmúlt évek 

során többször 

került alkalom 

együttműködésre a Szent Ferenc Alapítvány által 

működtetett Székelyhídi Gyermek Jézus Otthonnal.  

Legtöbbször a  gyerekek részére szerveztünk közös programokat.  

Viszont nagyszerűnek találom, hogy az otthonok a kapott 

adományokat, élelmiszer készleteket is megosztják egymás között. 

Ezen együttműködésnek köszönhetően kaptunk  az elmúlt hetekben 

120 Liter folyékony mosószert Központunk részére, amelynek nagyon 

megörvendtünk. A székelyhídi otthon 1 tonna  jó minőségű mosószert kapott 

egy gyártól, azzal a feltétellel, hogy más otthonokkal közösen használják fel 

a gyerekek részére. A mi feladatunk az volt, hogy kimérjük és elszállítsuk a 

mosószert. A gyerekek 

ebben is nagyon szívesen 

segédkeztek. 

 

Köszönet Tóth Andreának 

a Székelyhídi otthon 

vezetőjének a jó 

együttműködésért.  

Ez egy kimondottan jó és 

hasznos segítség volt, 

minden otthon részére és mi 

is nagyon örvendtünk neki.  

                       Szerafina n.  

Sok szeretettel köszöntjük fel 

ünnepeltjeinket az ikreket, 

akik augusztus 5-én születtek 

 

Zsanett és Roli 
 


