
Georg Wilfinger 
ujraválasztva 

 Melk Apátjává 

 
A Melki Apátság közössége 

2019 szeptember 18-án, szerdán,  

az osztrák Bencés Kongregáció 

Generális Apátjának  

Mag. Johannes Perkmann 

elnöklete alatt,  újraválasztotta 

Georg Wilfinger apátot.  

 Szívből gratuláltunk mi is 

Georg Wilfinger Apát úrnak ezen 

újabb kinevezéséhez és 

megragadtuk az alkalmat, amikor 

szeptember 21-én nálunk járt, 

felköszöntöttük közelgő 

születésnapja alkalmából. 

 Kívánjuk, hogy az Úr áldása 

legyen vele, életének minden 

napján! Adjon az Úr neki erőt, jó 

egészséget, szolgálatának 

betöltéséhez! 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 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 9 .  S Z Á M  

S Z E P T E M B E R  



Dankesfest 2019 
Szeptember 21-én tartottuk meg ebben az évben, azt a Központunkban immár hagyományossá 

vált  ünnepet, amelyen köszönetet mondunk olyan támogatóinknak, akik már évek óta jelentős 

mértékben  támogatnak minket.  

Ebben ez évben két háladíj lett átadva. Egyiket a Schweighofer cég,  másikat a ROTARY-CLUB 

kapta, az évek során Központunk fenntartásában és fejlesztésében való óriási segítségükért. 

 

 

A Schweighofer cég általi 

támogatások 
 

A Schweighofer cég 2012 óta támogatja 

központunkat jelentős mértékben úgy  

pénzbeli, mint  tárgyi adományokkal.  A 

laudációban elhangzottak a pontos támogatási 

összegek, lebontva évekre és hónapokra. 

Nem tudunk eléggé hálát adni 

mindenért, amit az évek során a 

Schweighofer cég nekünk juttatott. 

 

Egyik legjelentősebb támogatás, 

amely rengeteget segített Központunknak, 

a gyermekházak peletfűtésének kiépítése 

volt, továbbá a szükséges fűtőanyag  is már 

évek óta ezen cég adománya. 2013 és 2019 

között évente három kamion peletet 

használunk fel a gyermekházak fűtésére. 

Tudván, hogy milyen sokba került régen a 

fűtőanyag, szinte megfizethetetlen az a jó 

meleg, amelyet most így ajándékba  

kapunk. 



 

Ugyancsak a Schweighofer cégnek köszönhetjük 

a  peletraktár, a géppark raktárai, a juhistálló és a 

szénaraktár felépítéséhez szükséges faanyagot.  

Továbbá sok köszönet a 45 m3 bútorlapért, 

melyet a gyermekházak bútorzatának a felújítására 

kaptunk. 

 

A díjjat nem tudta személyesen átvenni Gerald 

Schweighofer úr, de elküldte cégének romániai 

igazgatóját Dan Banacu urat, aki átadta a cég 

vezetőjének szivélyes üdvözletét és biztosított további támogatásukról, amit ez uton is előre hálásan 

köszönünk. 

A MELK/AT & OBERVIECHTACH/DE 

ROTARY-Klubbok támogatása 
 

A ROTARY KLUBB  már 2006 óta 

jelen van a Központunk főtámogatói között. 

Az évek során nagyon nagy mértékben 

támogatták házaink működését, fenntartását. 

Ezt a laudacióban számokkal alátámasztva is 

hallhattuk mindannyian.  

 

A Rotary Klubbok támogattak minket a 

juhnyáj megvásárlására során is, továbbá az 

Oberviechtach-i klub támogatta az asztalos 

műhely gépekkel való felszerelését és 

ugyancsak az ő támogatásuknak köszönhetjük a 

gyümölcsfák ültetését a gyermekházak körül. 

 

Külön kiemeltük Schubert Heinz úr 

támogatását, ki a zarándokútjairól tartott 

előadásai során befolyt összegek egy részét 

adományozta Központunknak. 

 

 



Ugyancsak nagymértékben segítettek minket a Pfeffer Daisy asszony által szervezett virtuális 

keresztszülők általi adományok. 

Hálásan köszönjük támogatóink jóságát és nagylelkűségét! 

A gyerekeknek egy csoportja ukulele által kísért 

dalokkal örvendeztette meg a jótevőket, majd  gazdagon 

terített asztal várt mindnyájunkat.  

Vasárnap 

reggel ugyancsak 

kellemes volt 

közösen résztvenni 

kápolnánkban a 

Szentmisén, majd 

hálás szívvel 

intettünk búcsút 

vendégeinknek. 

 

 Segély transport 

Hollandiából 
 

Szeptember 18-án megérkezett 

hozzánk a Caritas 

Oosteuropa Schijndel 

által küldött nagy transport, 

amely elhozta a 

számítógépes rendszer 

kialakításához szükséges felszereléseket. Amint tudjuk, 

szeptember végén és oktober elején fog jönni egy holland 

munkacsoport, amely célja, hogy a számítógép termet a 

gyerekek részére teljes mértékben felújítsa. Ez egy nagyon 

nagy támogatás a részünkre és már 

előre is nagyon szépen köszönjük, 

amindazoknak,     

akik ebben a projektben  

közreműködnek! 


