
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” Év végi   
         hálaadás 

      
 Egy olyan év vége felé közeledünk, amely keményen próbára tette 

türelmünket, amely annyi szabály betartására kényszerített minket, hogy 

már azt hittük ebbe fogunk beleőrülni. Mégis, ma itt vagyunk és ha mint 

egy filmre, visszatekintünk erre az évre látjuk, hogy ismét van amiért hálát 

adjunk.  

 Amikor elkezdtem megírni az év eseményeinek összefoglalását, 

meglepődve tapasztaltam, hogy mennyi jó és szép dologban volt részünk.  

Februárban még megültük a farsangot és jól mulatoztunk az érdekes jelmezeken. Sokat 

nevettünk a vicces versenyeken.  

Húsvét ünnepét is megültük, igaz, hogy akkor már karanténban voltunk, de egészségesen és egymást 

támogatva, lelkileg bensőségesen ünnepeltünk. 

Megültük a születésnapokat, minden gyerek és fiatal szép tortát kapott születésnapjára. 

Megünnepeltük Június 1-én a nemzetközi Gyereknapot, csodálatos ünnepséget szerveztünk, amelyre az 

ünnepi tortát ezen alkalomból az Ajungem Mari Alapítvány biztosította. 

 

Három tábort is sikerült szervezzünk, ebben az évben Központunk gyerekei részére: 

1. A BIBLIA Tábor június 13-17 között volt a Szivárványházban, csak Központunk lakói      részére 

volt nyitott. Vendég előadónk  Módi Apolka Blanka nővér volt aki a Kett pedagógiát     felhasználva oktatta a 

gyerekeket. 

2. A nyári vakáció idején csak egy olyan tábor volt, amikor a gyerekek elhagyhatták a Központot. Ezt 

Váradon szerveztük meg 20-24 július között, a Catunul Verde Alapítvány támogatásával,  „ A természet kis 

barátai” címszó alatt, amikor a gyerekek a Vincés nővéreknél laktak és  napközben a tábor nyújtotta gazdag 

programokon vettek részt.  

3. A harmadik tábort szeptember 7-11 között a Szivárványházban szerveztük meg  „Himző tábor” 

néven. Ezt a Communitas Alapítvány támogatta, melynek keretében a gyerekek elmehettek Margittára a 

kalandparkba.  

 

Az év során több alkalommal  is résztvettünk rendezvényeken, kirándulásokon. Ilyenek voltak: 

- Az Optikai Csalódások Muzeumának látogatása egy csoporttal február 22-én 

- Biharfüreden  szánkóztunk február 29-én 

- Nagyváradon a Várban „Apolodor pinguin kalandjai” című színdarab megtekintése 

- A Kisláz-i fürdőbe való kirándulás egy csoporttal 

- Nagyváradon az állatkert látogatása egy csoporttal augusztus 11-én 

- Nagyváradon a Román Vízügy ismeretterjesztó előadása két csoporttal  

- A Május 1 fürdőbe való kirándulás két csoporttal 

- Margittán a Kalandparkban voltunk két csoporttal 
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Íme, mennyi minden jóban volt részünk és ez csak egy morzsányi mind abból, 

amit átéltünk. A vírus megfékezése érdekében a 

hatósági intézkedéseket mi is maximálisan 

betartottuk és nagyon hálásak vagyunk a jó 

Istennek, hogy minden gyermekünket az 

otthonban és minden munkatársunkat 

egészségben megőrízte. 

Ugyancsak hálásak 

vagyunk, hogy az Úr 

megvédte 

mindazokat is, 

akik minket 

támogatnak és akik minket 

szeretnek.  

Otthonunk működése és 

az itt nevelkedő gyermekek 

élettere nem lenne ilyen szép és 

jó, ha nem lennének a háttérben 

a mi állandó támogatóink, 

jótevőink, önkénteseink, akik 

anyagi hozzájárulásukkal 

lehetővé teszik, hogy 

Központunk működjön. Kérem 

engedjék meg, hogy egy-egy 

meleg szívvel háláljuk meg 

jóságukat! 

      Elsősorban szerentnénk 

nagy köszönetet mondani 

legnagyobb támogatónknak 

Georg Wilfinger Apát Úrnak 

és a Melki Apátságnak, a nagy 

anyagi támogatásért, amellyel 

otthonunk fenntartását, állandó 

létezését biztosítják. 

Ugyancsak óriási 

köszönetet küldünk az AURO 

DANUBIA ALAPÍTVÁNY  

minden tagjának is, hiszen ők 

azok, akik a mi otthonunk 

működését biztosítják. Az ő 

támogatásuk teszi lehetővé azt, 

hogy tudunk működni, tudunk 

megélhetést és családi otthont 

bíztosítani az itt nevelkedő 24 

gyermeknek és fiatalnak. Hálásan 

köszönjük nagylelkű adományaikat 

és álladó támogatásukat, amely 

immár 15 évre nyúlik vissza. 

Örökre hálásak vagyunk mindazért, 

mit értünk tettek az elmúlt  



években.  

Hálás köszönetünket fejezzük ki a Melki Rotari 

Egyesületnek, amelynek minden tagja támogatja 

otthonunkat és a testvérkapcsolatoknak Daisy Pfeffer-

Richard asszonnyal. 

 

Nagyon hálásak vagyunk  a Fa. Fonatch cégnek, Maria 

Luise Fonatsch asszonynak és Alexander Meissner igazgató 

úrnak! Nagyon szépen köszönjük a sok támogatást, amelyet 

az elmúlt évben értünk tettek.  

Ugyancsak hálásan köszönjük a meleget a házainkba, 

melyet a   Schweighofer cég biztosít számunkra már évek óta 

és a faanyagot, emelyel támogattak minket 

Köszönet a Holver Srl amely ugyancsak nagy 

adományokkal támogatta Központunkat. 

  

Nagyon szépen köszönjük  Holland  jótevőinknek is a 

támogatását.  Stiftung Caritas Oosteuropa Schijndel , Jan 

Marinus  úr vezetése alatt több segélyszállítmánnyal is segítettek 

minket. Köszönet  Harriet van der Struijk és családjának a sok 

segítséget, amelyet nekünk nyújtottak!  

Örülünk az angol  „Operation 

Sabre“ tűzoltósággal való 

kapcsolatunknak, akik több alkalommal is 

támogattak minket ez évben  

 

Sok köszönet a Melki Apátság 

Alkalmazottainak, akik munkájuk 

mellett még önkéntesen segítenek a szentjobbi alapítvány 

megsegítésében Leopold Kummer úrnak és Birgit Kühnl 

titkárnőnek, aki a levelezéseket, a találkozók megszervezését 

és a szükséges dokumentációkat végzi. Külön köszönjük Mag. Michael Grill úrnak 

a Központ Weboldalának működtetését és állandó frissitését Http://www.saniob-

stiftmelk.eu/ ezáltal kapunk állandó képet Központunk életéről. 

Köszönet Fuchs Gottfried ganzdasági igazgató úrnak és minden alkalmazottnak, 

akik az Apátságban besegítenek a Transportok összegyűjtésében és felpakolásában. 

 

Külön köszönjük Herbert Sippl és Karl 

Netelberger úraknak, a transzportok összegűjtését és a 

segítők havi találkozóinak a megszervezését. 

 

Ugyancsak nagyon hálásak 

vagyunk mindazon emberek munkájáért, akik a transportok 

előkészítésében, a ruhaneműk szétválogatásában 

segédkeznek: Michaela és Hans Marknak, valamint   

Luise Schneck asszonynak. Az ő munkájuknak 

köszönhető, hogy a segélyszállítmányok rendszerezve, 

jól megszervezve érkeznek el hozzánk. Nagyon hálásak 

vagyunk az ő munkájukért is. 

 

http://www.saniob-stiftmelk.eu/
http://www.saniob-stiftmelk.eu/


Külön köszönjük az Vezetőtanács tagjainak az egész 

éves támogatását. Vezetőtanácsunk elnökének Reinhard 

Koller úrnak, Karl Netelberger úrnak a sok háttér 

munkát, Peter Zidar úrnak a havonkénti látogatását és a 

sok kedves ajándékot, amellyel mindig elhalmozott minket, 

Karl Donabauer úrnak a figyelmességét és kedves bíztató szavait, Böcskei László 

Püspök atyánknak állandó figyelmességét irányunkba, Rajna József atyának, Pék 

Sándor atyának és Majernyik Mihály atyának kedvességüket, 

állandó  érdeklődésüket irányunkba.  

 Nagyszerű támogatást kaptunk ebben az évben az 

osztrák Projektgruppe Biblia Egyesülettől. Nekik 

köszönhetően sikerült felújítanunk Központunk vallásos 

irodalmát: új Bibliákat vásároltunk román és magyar 

nyelven, megvásároltuk a Yocat román és magyar változatát, a 

Docat-et könyvet, valamint  új énekeskönyveket,  kottákat tudtunk vásárolni. Ez egy 

nagyon nagy támogatás volt a részünkre! 

Ugyancsak hálásak vagyunk az Ausburgi Szent Vincés 

nővéreknek, akik meglepetés-csomagot készítettek minden 

gyerek részére! Valamint a Graz-i Vincés nővéreknek a 

szabadidős tevékenységek támogatásáért. 

Az év végéhez közeledve 

szeretnénk köszönetet mondani romániai 

önkénteseinknek, támogatóinknak is, akik a 

gyermekekkel való foglalkozásainkban nyújtottak 

segítséget:  

Lámpás Alapítvány, az Ajungem Mari Bihor 
Alapítvány, amely olyan önkéntes pedagógusoknak a szövetsége, akik sok játékkal, 

hétvégi foglalkozásokkal segítették egész évben Központunkat.   

Nagyon hálásak vagyunk a Cătunul Verde 

Alapítványnak is, kiknek köszönhetően a nyár folyamán 

táborban, különféle kirándulásokon és rendezvényeken 

vehettek részt Központunk gyermekei.  

Végül nagy köszönet a váradi Vincés nővéreknek, 

akik ebben az évben a gyerekek táborainak megszervezését, 

kivitelezését és finanszírozását állták, valamint sok szabadidős 

program megszervezését is ők támogatták. 

Az Ó-évet két nagyon jó hírrel zárjuk, két lányunkat eljegyezték a 

Karácsonyi ünnepek 

ideje alatt. 

Polcsis Julikát, aki az 

elsők között hagyta el 

otthonunkat Kis 

Róbert jegyezte el. 

Csányi Mancikát 

pedig Raul Lovas 

jegyezte el.         

Szívből gratulálunk nekik és kívánjuk, hogy elhatározásuk egy életre szóljon. 

Legyenek nagyon boldogok együtt és legyen egy szép családjuk! 



 

Áldásos, békés Új Esztendőt kívánunk mindenkinek,  

akik az elmúlt évben támogattak minket, 

minden munkatársunknak  

és minden gyereknek, fiatalnak, akik nálunk nevelkednek! 

          Sóos Attila Igazgató  

 

Áldjon és védjen minket továbbra is a jó Isten, 

segítsen  bennünket bizakodva nézni a jövőbe! 

     Kívánom szeretettel mindenkinek    Szerafina n. 

 

 


