
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 
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életeink...” 
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A kalandparkban 

Szombaton délután elmentünk 

Marghittára a kalandparkba. Nagyon 

csodálatos hely volt ez számomra. Amikor megérkeztünk, elmondták  

a szabályokat, majd  kaptunk felszerelést és megtanítottak arra, hogy 

hogyan kell végigmenni a pályákon. Nem volt könnyü, hiszen 

amikor végig néztem a pályát, akkor egy kicsit megilyedtem. 

Azonban kezdtem a könyebb utvonalon és végül sikerült végig 

mennem a pályán. Nagyon jól éreztem magam, nagyon szép idönk 

volt. Egy élmény volt számomra ez a mai nap. Sok pálya volt és 

szinte mindegyiket 

kiprobáltam.  

Szeretném 

megköszönni ezt a 

lehetőséget, ezt a csodálatos 

szombat délutánt, az együtt töltött napot 

Szerafina nővérnek és támogatóinknak. Én remélem, hogy 

még máskor is lesz ilyen szép kiruccanásunk. K. István 

 

Szombaton 

délután 14.00 

órakor indultunk el 

Margittára a 

kalandparkba. 

Mindenki felkészült 

gondolatban arra, hogy mit kell majd csinálni, mert láttuk a kicsiknek 

a képeit. De amikor odaértünk sokkal nehezebbnek tünt a pálya. Én 

arra gondoltam, hogy inkább nem megyek mászkálni, de végül nővér 

meggyőzött, hogy próbáljam ki. Nem bántam meg, mert szuper jó 

volt!  

Először Levente bácsi és elmagyarázta, hogy mit kell csinálni 

és kipróbáltuk a kampókat. Ez  nagyon könnyű volt.  Utána mindenki 

ment amerre látott. Én a kisebb pályát választottam. Miután ott 

végigmentem, rájöttem, hogy nem is olyan neház és másik pályákat is 

kipróbáltam. Azt élveztem a legjobban, amikor egyik fáról át kellet 

csúszni a másikra. Ezt nagyon élveztük mindannyian. De az egész 

pálya nagyon jó volt és sokat szórakoztunk. Köszönöm szépen Szera 

nővérnek ezt a szép napot! Szuper volt! Sz. Andrea 

 

 

 



A falu parkjainak felújítása  

 Az elmult hétvégén önkéntes munka keretében újította fel falunk alpolgármestere Zatykó Jácint 

valamint a Cserkészek lelkes csapata a parkokat. Jó volt látni, ahogyan a fiatalok összefogva, lefestették a 

gyermekjátékokat, gereblyéztek, tisztogattak. A férfiak megjavították a padokat és tönkrement játékokat. 

Nagyon alapos és szép munkát végeztek.  

Nagyon örültem, hogy Központunk gyermekei közül Miklós és Zsolti is résztvettek ebben a munkában. 

Innem is látszik, hogy kit milyen fából faragtak.  Szerafina n. 

Birkaszámlálás ... na nem azért, mert a fiataljaink nem tudnának aludni és birkák számlálásával 

probálkoznának álomba szenderülni. Az elmult hetekben sor került a birkaállomány átválogatására.  Az idős 

juhok közül sikerült 100-at eladni. a megmaradt állomány pedig megkapta a szokásos őszi kezelést. A fiatalok 

segítettek a birkák terelésében, megfogásában, sőt Bobinak sikerült egy birka csokrot is készíteni. 

Utolsó széna szállítmány Az elmúlt hetekben még folytatódott a bálák 

raktárba szállítása. Attila elmondása alapján mintegy 600 bála széna került be 

a mezőről. A fiatalok igazán kivették részüket a segítésben és szorgalmasan 

dolgoztak, segítve a Központ alkalmazottainak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon sok, boldog születésnapot 

kívánunk 

ezen a héten kolléganőinknek 

Toth Máriának 
szept.21-én 

Rauch Emesének 
szept. 22-én 

Isten éltesen sokáig sok örömben, 

boldogságban, jó egészségben!!! 
 


