
A HÉT FOTÓJA:  Ünnepi gyertya 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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Dankesfest  
köszönetünnep 

 

Az elmúlt évhez hasonlóan, 
ebben az évben is 

megszerveztük központunk 
köszönetünnepét, mely 

keretében olyan 
személyeket, csoportokat 

szeretnénk kitüntetni, kik az 

évek során nagymértékben támogatták Központunk 
működését. Az ünneplő közösséget Kozma Enikő 

ügyvezető igazgatónőnk köszöntötte és egyben 

összefoglalta a kitüntetettek évek során végzett 
tevékenységét megköszönve áldozatos munkájukat.  

  Ebben az évben Erich Wirgler úr és a 

Stiftgymnasium Melk voltak azok akik a díjat 
átvették Georg Wilfinger Apát úr kezéből. Amint 

a laudatióból is kiderül, igazán megérdemelték 
kitüntetett figyelmünket, hiszen nemcsak 

nagymértékű anyagi támogatással, hanem kétkezi 
munkájukkal is hozzájárultak Központunk működésének korszerűsítéséhez, javításához. 
 Az ünnepséget augusztus 19-én, szombaton délután tartottuk meg, egyszerű, kötetlen, családias 

környezetben, a Szivárványház udvarán.  
 Az összegyűltek, vendégek, gyerekek és alkalmazottak, 

meghallgathatták az Apát úr laudációját, melyben fe lsorolta mindazt, amivel a 
kitüntetettek Központunk működését támogatták, majd utóbbiak átvették a díjat 
és a hozzá tartozó kitüntető levelet, meg néhány apró figyelmességet 

Központunk részéről.  
 A gyerekek táncokkal, énekekkel köszönték meg vendégeink 

jószívűségét, mindenki arcára mosolyt csalogatva. Az ünnepséghez 
hozzátartozott az asztalos műhely újonnan beszerelt fűtőrendszerenék beindítása 
is, melyet a kitüntetett személyekről készült fotóbemutató követett.  

 Az ünnepség végig kötetlen és családias volt. A gyerekek hol játszodtak, 
hol bekapcsolódtak a programba.  

 Nagyon nagy köszönet mindazoknak, akik az ünnepség megszervezésében fáradoztak, a gyerekeknek, 
kik az előadásban résztvettek, és nem utolsó sorban mindazoknak a konyhásoknak, a nevelőknek és 
fiataloknak, kik a háttérmunkában segédkeztek. Csodálatos munkát végeztetek, hiszen mindenki elégedetten, 

örömtől csillogó szemekkel vett részt az ünnepségen. Szera n.     



Köszönet  
 a Melki Gimnázium részére 

 
Ma szeretnénk kinyílvánítani hálás 

köszönetünket támogatásukért és eredményes 
munkájukért. 

Az ífjúsági munkatáboroknak nagy 

hagyománya van Központunkban. A berlini fiatalok 
kezték azt el és a melki gimnázium diákjai 

folytatták.  
Az első ífjúsági munkatábort 2006-ban 

szerveztük meg és azóta évente jönnek hozzánk a 

diákok, tanáraik kíséretében, hogy dolgozzanak és 
szép élményekkel gazdagítsák az itt nevelkedő gyerekek, fiatalok életét.  

Minden évben akad bőven felújítani való házainkban. Ezáltall mi is gazdagabbak, jobbak leszünk. Egy ilyen 
alkalommal mindenki ott segít és abban amiben tud, amiben kell. Kemény 
munkát végeznek, hiszen ha belegondolunk Központunk minden szobája 

legalább egyszer már ki volt meszelve. A gyerekek által használt szobák 
többször is fel lettek újítva. Volt olyan csoport is, amely a raktárban, a 

segélyszállítmányok elrendezésében segédkezett.  
 A kikapcsolódás sem hiányzik. A fiatalok mindig sokat játszanak 
Központunk gyermekeivel és ha idejük engedi még Nagyváradra is ellátogatnak. 

Minden munkatábornak a legnehezebb része a búcsúzkodás, mivel szeretnénk ha 
a életünk kellemes eseményei sosem érnének véget.  

 A Melki Gimnázium ezen kívül többször szervez adománygyűjtést 
Központunk javára és folyosóján mindenki informálva van a Szentjobbi 
Gyermekotthonról. Ugyancsak a Gimnáziumnak és tanárának Prof. Michael 

Grill úrnak köszönhetjük, hogy ebben az évben elkészült Központunk 
Weboldala, mely a világhálón is elérhetővé tett minket.  

 Nagyon szépen köszönjük 

elsősorban Főtisztelendő Georg 

Wilfinger Apát úrnak, ki erős kapocs a 

Melki Gimnázium  és Központunk között,   

Anton Eder igazgatónak,  

a tanároknak és minden diáknak a Melki 

Gimnáziumból, hogy az elmúlt évek 

folyamán segítettek minket.     
           Köszönjük a felbecsülhetetlen 
támogatást és a sok bíztatást, amelyben 

mindig nagylelkűen részesítenek minket! 
 

 

 



Köszönet 
Erich Wirgler úr részére 

 

 Az évek során Központunkban számos munká lat folyt 

azért, hogy azt praktikusabban, gazdaságosabban, modernebben 
tudjuk felszerelni. A legnagyobb munkálatok között vannak 
2011-ben a napenergiás vizmelegítőrendszer felszerelése, majd 

2013-2014-ben a pelletfűtésre való átállás. Ezen nagyhorderejű 
munkálatokban kulcsfontosságú szerepe volt Wirgler úrnak, 

neki köszönhetjük a rendszerek teljes beszerelését és az 
állandó felügyeletét. Ő mindig példát ad arra, hogyan lehet az 
embereken gyorsan és hatékonyan segíteni. Kétkezi munkája 

mellett közbenjárt értünk és olyan támogatókat keresett, akik a szükséges anyagokat olcsón vagy teljesen 
bérmentve szolgáltatták nekünk.  

 Ő szerezte meg nekünk az ETA cég 
támogatását is, amely részéről ma itt áll 
közöttünk Eduard Lukas úr aki minden 

évben vállata szabadidejében a peletfűtést 
karbantartását.  Hálásan köszönjük az ő 

nagyszerű munkáját is! 
 Nagymértékben köszönjük Wirgler 
úrnak és lelkes csapatának, hogy ebben az 

évben a Tarka kövek házában és a 
vendégszobákban új tusolókabinok,  

WC csészék lettek felszerelve és az elavult vezetékek 
ki lettek cserélve. Még az elmúlt nap sem pihent 

hanem az asztalosműhelybe szereltek fel egy új 

fűtőkazánt.  
Azt hiszem, hogy mindazokat az adományokat és 

munkálatokat, melyet támogatóink adtak  mi nem 
tudnánk sohasem megfizetni. Nagyon szerencsések 

vagyunk, hogy ilyen emberek vannak 

környezetünkben és támogatnak minket. Szeretnénk 
hálánkat itt a gyerekek előtt kifejezni, hogy lássák, 

ez nem adatik meg mindenkinek, ez 
felbecsülhetetlen ajándék számukra és reméljük, hogy 
ők is értékelik és megbecsülik ezt.  

 Sok köszönet tehát mindenkinek akik velünk 
együtt dolgoznak e gyerekek szebb jövője érdekében!  

   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Augusztus 22-én 

csilik ilona 
 

Augusztus 24-én 

Fodor hajnal 
kolléganőinket köszöntjük  

 
Augusztus 25-én 

Dr. Földes Béla 
Vezetőtanácsunk tagját 

köszöntjük  
sok szeretettel 

 

  

  

Hírek, infók: 

- Augusztus 20 és 21-én 

Feketeerdőre kirándul 
központunk hat fiatalja.  
- Augusztus 21-én 

kezdődik Szentjobbon a 
Fafaragó tábor. Aki  a 

gyerekek közül szeretné 
látni ezen munkálatok 
lefolyását, délutánonként 

elmehet a táborba.  
-  Augusztus 22-25 között 

Dániel, Árpi, Gábriel és 
Robi Cserkésztáborba 
mennek Bratcara. 

Köszönjük Seres Ibolya 
táborvezetőnek, hogy 

felajánlotta gyerekeink 
számára ezen lehetőséget! 
- Augusztus 22-27 között 

Zsombi, Manci és Bobi 
Kalandtáborba mennek 

Révre! Jó szorakozást 
kívánunk nekik! 
 

 
 

Szent István király ünnepe 

Központunkban 

Aki Szentjobb nevét 
kimondja, az már akaratlanul is 

legnagyobb örökségünkről, ősi 
magyar kincsünkről beszél. Ezen 
település azzal büszkélkedhet, 

hogy az első, magyar, keresztény 
király, Istentől csodálatosan a 

romlástól megóvótt jobbját őrízhette évszázadokon át. Szent István király így lett 
településünk védőszentje, amikor László király 1089-ben a Szentjobb nevet adta e 
helységnek.  

Amikor Központunk létrejött e településen, 
természetes volt, hogy ugyancsak Szent István nevét 

viselje, az ő lelki pártfogása alatt működjön. Nem is 
csalatkoztunk e nagy szent közbenjárásában, hiszen 
érezzük, hogy mindig közbenjár értünk.   

Augusztus 20-án a magyar nemzettel egyesülve, 
mi is az ő kegyes oltalmáért fohászkodtunk 

Központunk udvarán. Nagy örömünkre eljöttek 
velünk ünnepelni a Loosdorfi plébánia hívei is. A 
szentmisét  Ft. Burkhard Ellegast volt melki Apát 

úr, Ft. Georg Wilfinger Apát úr és Peter Zidar 
diakónus úr mutatták be, német és magyar nyelven. 
A hívek és a gyerekek váltakozva énekeltünk és 

természetesen imádkoztunk elsősorban az itt 

nevelkedő gyerekekért és fiatalokért, mindazokért, 

akik itt dolgoznak és mindazokért is akik Központunkat támogatják.  
Csodálatos volt így együtt ünnepelni!                      A jó Isten áldásával 

megerősödve, 
Szent István 

közbenjárását 
kérve, ki 

Központunk 
védőszentje 

bátran 
tekintünk a 

reánk váró 
jövő felé. 

Vendégeink nálunk maradtak még késő délutánig, megtekintették 

Központunk jelentősebb helyiségeit, beszélgettünk, játszodtak a 
gyerekekkel és végül búcsút intettünk egymásnak a viszontlátás 
reményében. Szera n.  

 
 

 

 


