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A Vezetőtanács  

Tavaszi  Ülése 

 

Amint már az elmúlt évek 

során megszoktuk,  a Caritas 

Szent István Szociális Központnak 

a Vezető tanácsa évente kétszer 

szokott összeülni tanácskozni.  

Általában tavasszal a nagyhét 

elején és ősszel.  

A Vezető Tanács tagjait jól ismerjük Központunk 

honlapjáról a:  http://www.saniob-

stiftmelk.eu/Stiftung/Vorstand-CSS/ 

Ők azok, akik minden évben felülvizsgálják a 

Központ anyagi és működési területeit. Ötleteket adnak a 

továbbfejlesztésre. Illetve döntenek a Központ jövőbeni 

terveiben, ügyeiben.  

2022 április 11-én  a  Vezetőtanács  reggel 9:00 

órakor nyitotta meg ülését, melyen részt vettek: Georg 

Wilfinger Apát úr Központunk Főpásztora, Oberst MSD 

Reinhard Koller Vezetőtanácsunk elnöke, Ft. Rajna 

József igazgató úr, Ök.Rat. Karl Donabauer, Ft. 

Majernyik Mihály plébános úr, Mag. Peter Zidar diakónus úr.  

Az ülésen, mint meghívott tagok  résztvettek Sóos Attila  helyi igazgató, Szerafina nővér mint a 

Központ lelki vezetője és Polgár Tamás Ingrid mint iroda és kasszavezető. 

A Tavaszi ülés keretében napirendre került a Központ 2021 évének anyagi elszámolása. Részletesen 

kitérve minden tételre  a könyvelési elszámolás szerint,  az elmúlt év könyvelési lezárásnak ismertetésével. 

Attila beszámolt a Központ jelenlegi működéséről, a gyerekek és fiatalok helyzetéről, a munkatársak 

beosztásáról, a támogatásokról és transzportokról. 

Szerafina nővér a gyerekekkel kapcsolatos programokról, az önkéntesekről, a programok támogatóiról 

nyújtott képet, kis poiwer point-ba fűzve össze a legszebb emlékeket.  

A gyűlés keretében az Apát 

úr húsvéti meglepetésekkel 

kedveskedett a résztvevőknek, 

amit ez uton is szívből 

köszönünk. A gyűlés jó 

hangulatban, egy finom ebéddel 

zárult.  

Hálásan köszönjük 

Központunk Vezetőtanácsának a 

sok törődést, a rengeteg munkát, 

melyet értünk, a mi 

fenntartásunkra végeznek és 

minden érdeklődést!  

Isten bőséges áldását 

kívánjuk mindannyiukra! 
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Hírek, infók: 

-  Április 21-én egy Húsvéti 

játéknapot szervezünk közösen a  

Catunul Verde Alapítvánnyal 

Székelyhídi Gyermekotthonba 

bejáró gyermekei számára.  

Közel 50 szegény sorsú gyerek 

fog résztvenni ezen eseményen, 

melyet Nagyváradon szervezünk 

és amelynek keretében a 

gyerekek vonatozni fognak a 

Nyuszi vonattal.  

Központunk fiataljait mint 

önkéntesek jelentkezhetnek a 

gyerekek elkísérésére.  

Az érdeklődök Szerafina 

nővérnél iratkozzanak fel. 

 

- Április  26-án a Félix 

Alapítvány hívott meg 

bennünket, hogy a náluk levő 

ukrán kisgyermekekkel töltsünk 

egy játékos délutánt.   

Az érdeklődök ugyancsak 

Szerafina nővérnél 

jelentkezhetnek ezen a héten. 

 

Önkéntesként Nagyváradon a 

Menekültszállón 

Nagyváradon már több 

mint egy hónapja működik egy 

menekültszálló az ukrajnai 

menekültek megsegítésére. Itt 

több jótékonysági szervezet 

vállal önkéntes munkát a 

menekültek szakszerű ellátása 

és megsegítése érdekében.  

A Vincés Nővérek is 

társultunk ezen segély programhoz és mint ilyenek időnként szolgálatot 

teljesítünk a menekültszállón. Egy ilyen alkalomra hívtam meg fiataljainkat, 

hogy besegítsenek a háttér munkában.  

Április 13-án Cristina, Gabriella és István jöttek el önkénteskedni. Ezen 

napon  53 ukrán gyereket láttunk vendégül egy kis húsvéti kikapcsolódásra. 

Olyan gyerekek, akik itt vannak elszállásolva a városban vagy annak 

környékén. Minden héten igyekszünk számukra egy-egy játékos napot 

szervezni, hogy elfeledjék a nehézségeket és együtt játszhassanak társaikkal.  
István így számolt be ezen napról:  
- Szerdán és Csütörtökön reggel 8-tól 

délután 6.00-ig  Nagyváradon 

önkéntes voltam az ukrajnai 

menekültszállón. Délelőtt sok 

feladatunk volt, amit el kellett 

végezünk, ruhákat rendeztünk, 

átnéztük az élelmiszereket, hogy ne 

legyenek lejárva, takarítottunk, 

fertőtlenítettünk.   

Délután érkeztek  

ukrajnai gyerek 

csoportok. Nagyon sok 

család  jött 

Nagyváradra, azért hogy 

segitséget kérjenek.... 

Ezen a napon több mint 

200 ukrán menekült volt 

a szállón.  

Az első nap egy kicsit 

nehezebb volt, hiszen 

alig volt szabad időnk, 

figyelni kellett az ukrán 

gyermekekre. 

 Az internetes fordító 

program segitségével 

nagyon jól elbeszélgettem  

egy pár gyerekkel, akik  

tudtak egy kicsit angolul.  

A program keretében a gyerekek megnéztek  egy  színházi 

előadást az Andersen meséiből, majd az előadás után együtt 

pizzáztunk, később meg húsvéti kézimunkákat készítettünk. 

A program végén a gyerekek  kaptak egy-egy húsvéti  

ajándékot, majd lassan elmentek.  

Csütörtökön reggel is mentem önkénteskedni, de nem voltak 

annyian mint szerdán. Csak  pár család jött be ennivalóért.  

Mi meg rendet raktunk és takarítottunk.  

Számomra nagyon különlegesek voltak ezek a napok. Estére 

nagyon elfáradtam, de olyan jó érzés volt, hogy én is 

segíthettem azoknak, akik bajban vannak, akik szenvednek.  

Szívesen megyek máskor is segíteni, önkénteskedni.  


