
Kedves Fogadott Keresztszülôk, Támogatók!
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány nevében sok szeretettel köszönjük, hogy a 2015-ös évben is tá-
mogatták Csaba testvér gyerekeit. A házvezetôk rövid beszámolójával szeretnénk Önöknek áldott, 
békés, szent Karácsonyt kívánni!

 Vásárhelyi Tamás
 elnök

A kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központban a 2015-16-os tanévet 45 gyerekkel kezdtük el, ebbôl 
28 bentlakó, 17 napközis. A bentlakó gyerekek három családba rendezôdtek. Fontosnak tartjuk gyerekeink vallásos ne-
velését, mindent megteszünk, hogy mindenki a vallásának megfelelôen eljárjon templomba, és részt vegyen az egyhá-
zak életében. A tanulás is nagyon fontos, igyekszünk megadni minden segítséget ahhoz, hogy iskolás gyermekeink jó 
eredményeket tudjanak elérni. A tanév eddig eltelt heteiben sok mindent csináltunk, kirándultunk a közeli erdôkbe, ker-
tészkedtünk: tavasszal ültettünk, ôsszel betakarítottuk a terményeket, télire káposztát tettünk el, fölvágtuk a tûzifát, ud-
varunkat rendbe tettük. Házunk jellemzôje a zene szeretete, HANGfoglalás nevû zenekarunk szeptemberben sikeres 
koncertet adott. Kórusunk, a Schola Patrona Hungarorum több helyen is szerepelt, a legfontosabb fellépése a kovásznai 
kórustalálkozón volt, ahol hét kórus mérte össze tudását. A jövô tanévre egy nagyszabású felújítást tervezünk a házunk-
ban, ezért a mostani tanévben ilyen munkákba nem vágunk bele. 

Szeretettel, Noémi

A nagyváradi Szent Angéla Házban jelenleg 13 gyermek él, a legkisebb 9 éves, a legnagyobb 22 éves egyetemis-
ta. Fennállásunk négy éve alatt anyagiak hiányában sajnos nem sikerült teljesen felújítani a házunkat, de új villanyve-
zetéket építettünk ki a nagy fogyasztású készülékeknek, valamint új víz- és szennyvíz rendszert fektettünk le, mert a 
régi elporladt a földben. Elegendô ágyunk, szekrényünk, szép kis könyvtárunk van. Háztartási gépeink bár régiek, még 
megfelelôek. A dévai központunk biztosítja a fizetéseket, valamint fizeti a villanyt, vizet és internetet.  Sajnos nincs 
nagy kertünk, udvarunk, csak egy kicsi, betonozott, így nem tudunk állattartással, növénytermesztéssel foglalkozni. Vi-
szont Nagyvárad belvárosában lakunk, közel a színházhoz és a Nagyváradi Állami Filharmóniához, ahova igen gyak-
ran járunk. Gyermekeinket zenére, verselésre, kötésre, horgolásra, foltvarrásra tanítjuk. Istennek hála sok önkéntes jár 
a házunkba, matematika-, angol-, ének- és rajztanárok, színésznôk. Rendkívül jó a kapcsolatunk a házunkhoz legköze-
lebb lévô plébániával, annak lelkészével és nôszövetségével, gyermekeink minden vasárnap igen nagy létszámban mi-
nistrálnak, bibliaórára, hittanórára járnak. Házunk mottója: szeretet, ôszinteség, tisztaság, rend! Szeretettel várjuk támo-
gatóinkat, barátainkat Nagyváradon! 

Csilla 

Segesváron, a Kalkuttai Teréz Anya Gyermekotthonban jelenleg 16 gyerek van, ôk két családot alkotnak, egy lány- és 
egy fiúcsaládot. Tehát hivatalosan két családban élünk, de tulajdonképpen mi egy család vagyunk. Szeptembertôl még 
csak alig két hónap telt el, és e rövid idô alatt sikerült két nyílászárót kicseréltetni, olyanra, amelyik jobban szigetel, a fo-
lyosónkra pedig új szônyeget vásároltunk. Nagy öröm számunkra, hogy egy kedves szülô segítségével sikerült új tanu-
lópadokat készíttetnünk. A gyerekek népi tánccal, énektanulással és játékkal töltik szabadidejüket. Nagy örömünkre van 
egy kedves helybéli pszichológusunk is, aki hetente kétszer eljön hozzánk, és foglalkozik a gyerekekkel. A gyerekek-
nek és nekünk, nevelôknek is nagy élmény, ha látjuk a fejlôdésüket akár tanulásban, akár táncban vagy valami másban. 

Szeretettel, Ildikó Segesvárról

A kisiratosi Pio Atya Otthonban jelenleg 12 gyermekünk van. A legkisebb 6 éves, a legnagyobb pedig 15. Mi, házvezetôk 
még csak három hónapja vagyunk az alapítvány munkatársai. A tavasz beálltával nagyon sok mindent szeretnénk fel-
újítani a házban. Ha az anyagi javak megengedik, meg is csináljuk.  Amióta itt vagyunk, már két jótékonysági koncer-
ten is volt alkalmunk részt venni. Kiemelném Kegye János pánsíp mûvész jótékonysági koncertjét, amelyen a falubeli-
ek lelkesen adakoztak, és a gyermekeink is fejlôdhettek kulturálisan, ami nagy örömünkre szolgált.  A házunknak ud-
vara is van, így a gyerekek szabadidejükben kint játszanak és bicikliznek. Nagyon élvezik azt is, hogy gyakran tartunk 
kézmûves foglalkozást.  A falubeliek rengeteg segítséget adnak a mindennapjainkban. Kiváló kapcsolat alakult ki a pol-
gármesteri hivatal munkatársaival, amiért hálásak vagyunk. A falubeli pap bácsival is nagyon jó viszonyt ápolunk, min-
den vasárnap részt veszünk a szentmisén, és olykor ifjúsági misét is szoktunk tartani, ahol a gyermekeink énekelnek.  

Köszönettel, Tímár Orsolya



A medgyesi Adolf Kolping Gyermekotthon még szinte születôben van, hiszen az épületet az idén kapta meg az alapít-
ványunk. A szépen kifestett házban a konyha átalakítása még zajlik, de a szobákat már sikerült berendezni, így beköl-
tözhettek az elsô fecskék. Jelenleg 9 gyermeknek adunk otthont, de reméljük, hamarosan megtelik a ház. Itt, Medgyesen 
gazdálkodásra nincs lehetôségünk, mert csak egy kis udvarunk van. Ugyanakkor igyekszünk bekapcsolódni a város kul-
turális életébe. Táncházat, irodalmi- és színjátszó kört szervezünk, hogy hitünk, kultúránk ápolásával összefogjuk az it-
teni és a környékbeli szórvány magyarságot - ahogy énekeljük is -, „..mert összetartozunk...” 

Szeretettel, Nagy Mariann és a medgyesi ház lakói

2013 júniusában érkeztünk a családommal ide, Székelyhídra, hogy beindítsuk a Gyermek Jézus Otthont. Romok vártak, 
üres helyiségek, csak ablak, ajtó és üres fal... De az Isten Háza mellett vagyunk, ahol szép álmokat lehet szôni: a jó Is-
ten és Csaba testvér önzetlen segítségével újjáteremtjük a Stubenberg kastélyt. 12 gyermekkel kezdtünk, most már 23-an 
vannak, a legkisebb 2 éves, a legnagyobb 16. Mindenki szépen végzi a dolgát, ki óvodában, ki iskolában, szépek, egész-
ségesek, és kezdnek beindulni a “rozsdás fogaskerekek” a tanulásban is. Járunk rendszeresen templomba, népi táncra, 
tanulunk énekelni. Jó nagy kertünk van, amit rendszeresen tisztán kell tartani. Sok apró kéz van hozzá - olyan szépen 
besegítenek már. A gyermekeink arcán mosoly van, ritkán hallok veszekedést. Tanítgatjuk, hogy milyen nagycsaládban 
élni, mint testvér a testvérrel. Hiszen mindannyian Isten nagycsaládjában élünk, és hálát adunk a mindennapjainkért, a 
mindennapi betevô falatért, a vendégeinkért, az ismerôseinkért, a barátainkért, a keresztszülôkért, a támogatókért. Értük 
nap mint nap imádkozunk. Mély tisztelettel várunk a székelyhídi Gyermek Jézus Otthon nagycsaládjában! 

Kovács Ágnes

A csíksomlyói Szent István Kollégium jelenleg 46 középiskolás diákot és egyetemistát fogad be. A tanulás mellett több 
rendezvényt is szerveztünk. Februárban farsangot és Valentin napot tartottunk, amelyre a diákok szobánként egy-egy 
kis mûsorral készültek.
Májusban a pünkösdi búcsún a diákjaink több mint száz vendéget szállásoltak el az otthonban. A vendégeknek és a za-
rándokoknak lehetôségük volt megvásárolni a Kájoni Herbárium termékeit. A Mária közösségi kert az idei évtôl több 
új gyógynövénnyel gyarapodott, többek között jelentôs a levendulatermelésünk. Május végén elbúcsúztattuk végzôs di-
ákjainkat, akik nehéz szívvel hagyták el azt a helyet, ahol négy, vagy akár öt évet is eltöltöttek, ahol rengeteg emléket 
szereztek.
Június elején az Ezer székely leány napja is a pünkösdi búcsúhoz hasonló mozgalmas esemény volt. Ennek keretén be-
lül tartottuk meg a motoros találkozót is. Augusztus 11 és 15 között 1000 fiatal vett részt a Csíksomlyói Ifjúsági Talál-
kozón, a kollégium területén. Szállással és meleg ebéddel láttuk el a fiatalokat. Diákjaink nyáron is munkálkodtak a ház 
körül, a Mária közösségi kertben és a pálfalvi veteményeskertben. Az idei tanévben október 23-án az otthon diáktaná-
csa gólyabált szervezett az újonnan érkezô tanulóknak. Másnap, október 24-én avattuk fel a Kájoni Herbárium teaházát. 
Az érkezô vendégek megkóstolhatták a gyógynövényteákat, és vásárolhattak is belôle. Az avatás után a Role együttes 
adott koncertet. A nap szentmisével zárult, amelyet a püspök atya és Csaba testvér celebrált. 

Üdvözlettel, a csíksomlyói diáktanács

A székesfehérvári Szent Imre Iskolaház a 3. tanévet kezdte meg 2015. szeptember 1-jén. Mivel csodálatos nyári forró-
ság volt, s minden gyermek orra lógott az elsô tanítási nap miatt, egy hirtelen ötlettôl vezérelve utaztunk 10 km-t, és a 
Velencei-tóban nyitottuk meg a tanévet. Azt hiszem, ez a jó hangulat azóta is megmaradt. A gyerekek szépen tanulnak, 
s a mindennapos lecke mellett gyakorolnak is. Jelenleg az Adventi Vásárra készülünk csinos portékákkal. Ennek a pe-
dagógiai jelentôsége is hatalmas azon túl, hogy a házunk fönntartásához hozzá tudunk járulni.
A helyi nagyvállalat, az Alcoa-Köfém októberben szervezett egy 55 fôs önkéntes napot a két székesfehérvári ingatlan-
ban. Sok mindent sikerült elvégezni, s még Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is eljött, hogy segít-
sen a faültetésben. Hálásak vagyunk a gondviselô Jóistennek, Csaba testvérnek, Vásárhelyi Tamásnak, kedves támoga-
tóinknak, önkéntes segítôinknek, hogy együtt lehetünk. 

Szeretettel, Németh Ádám

Köszönöm Istenem, hogy minket választottál a Dózsa Györgyben lévô Isteni Irgalmasság Otthonba, és általunk köz-
benjársz 22 gyerekünk, házunk fejlôdésében. Tevékenységünk széleskörû, gyerekeink néptáncot tanulnak a Bekecs 
táncegyüttestôl, havonta egyszer kézmûves hétvégét szervezünk, gyógynövényeket gyûjtünk. Hetente vallásórát és 
énekórát tart a helyi pap. A házhoz tartozó területen nagy gazdasági udvarunk van, ahol állatokat tartunk. Van egy pa-
rasztház, amelyben ki lehet próbálni, hogyan éltek ezelôtt nyolcvan-száz évvel az emberek. Még egy ház épülôben van, 
a kemence elôtti terasz mellé pedig egy nagy játszóteret szeretnénk. 

Szeretettel, Bajkó Éva és a gyerekek

Gyergyószárhegyen két otthon mûködik a Szent Ferenc Alapítvány szárnyai alatt, falusi környezetben 52 gyerekkel, 6 
családdal. Adományozóink és jótevôink támogatásával sikerült leszíneznünk a házat, kimeszelni otthonainkat. Fóliasát-



rat építettünk, baromfiudvart létesítettünk 300 csirkével, valamint egy kicsi méhészetet 8 méhcsaláddal. Van egy 200 
fás gyümölcsösünk, krumpliföldünk, veteményeseink. Gyermekeink a nyáron angol- és kézmûves táborban voltak az 
otthon szervezésében, és több kiránduláson is részt vettek. Az ôsz folyamán több rendezvényen képviseltük az alapít-
ványt. Káposztafesztiválon fôzôversenyt nyertünk, tanévnyitót szerveztünk a 13 környékbeli napközinek és otthonnak, 
az idôsek világnapján köszöntöttük az idôseket, 12 rászoruló idôsnek meleg ételt adunk.
Hála és köszönet minden kedves támogatónak, kinek segítségével idáig eljutottunk. Isten fizesse meg mindenki jóságát. 

Szeretettel, a szárhegyi otthonok lakói

Lassan az év végére érünk, s visszatekintve megállapítjuk, hogy a Jóistennek és a támogatóinknak köszönhetôen az idén 
is sikeres évet zárunk Szászvároson. 2015-re az otthonunk szépítését tûztük ki célul, és hála jó szándékú adományozó-
inknak, sikerült is ezt megvalósítanunk. Nagylelkû adományaik hozzájárulásával a napközibe új szekrényeket csinál-
tattunk, a gyerekszobákban pedig lecseréltük a régi kopott szônyegeket újakra. A lakások bejárati ajtóit is kicseréltet-
tük, hogy télen a meleg maradjon bent, és ne az udvart fûtsük a régi ajtók résein keresztül. Ezen kívül sok más jó dolog 
is történt: gyerekeink különbözô kirándulásokon, táborokban voltak, számos tevékenységet szerveztünk, sok jóindulatú 
önkéntes segített a mindennapi teendôinkben, stb.
Mindez nem lett volna lehetséges, ha nem álltak volna mellénk! 

Mindenkinek szeretettel köszönjük! A szászvárosi csapat

Gyergyószentmiklóson 4 szociális család mûködik. Nagyon fontos számunkra, hogy a gyerekek maguk fedezzék fel, ta-
pasztalják meg világunkat, és ezáltal az életre neveljük ôket. Van egy kis gazdaságunk, ahol 300 tyúkot, kecskét, boci-
kat, nyuszikat nevelgetünk, hogy a gyerekek megtanulják az ellátásukat, és naponta megtapasztalják az állatok közel-
ségét. Két fóliasátrunk is van, ahol paradicsomot, uborkát, paprikát termesztettünk, a veteményeskertünkbe pedig sok 
murkot, petrezselymet, paszulyt, káposztát tettünk az idén. Hála Istennek nagyon bô termésünk volt.
A téli teafüvet is mi magunk gyûjtögetjük, megismerve így a vidékünkön termô gyógynövényeket. Ez nagyon jó alka-
lom a kirándulásra, szalonnasütésre is. Szép gyümölcsöskertünkben közel ezer fát gondozunk, és bô alma-, körte- és 
szilvatermésnek örülhetünk.
Nyáron gyerekeink több táborban is részt vettek: szerveztünk lovas-kézmûves tábort, angol tábort. Nagy örömünkre a 
Balatonra is eljutottak, köszönhetôen Herczegh Anita asszonynak. A gyergyói fiatalok összefogásából egy csodálatos 
napot tölthetünk Marosvásárhelyen az állatkertben. Nagy élmény volt a gyerekek számára, hogy közelrôl is megismer-
hették a vadállatokat. Közös programunk volt a helyi iskolával: együtt ünnepeltük a Márton napot, lampionokat és tök-
lámpásokat készítettünk, és finom zsíros kenyeret falatoztunk.
Hálásan köszönjük minden támogatónknak és szeretett személynek, kollégáknak, önkénteseknek, hogy segítenek mind-
ezen tevékenységek megvalósításában. Isten fizesse mindenki jóságát! 

Hálás szeretettel a gyergyószentmiklósi otthon lakói

Marosvásárhelyen az egyetemista kollégiumban jelenleg 10-en vagyunk. Ebbôl 8 egyetemista, 3 fiú és 5 lány. Nagyszerû 
fiatalok.
Idén ôsszel sikerült új járdát öntenünk és az egyik bejáratot lecsempéznünk. A nyáron munkálatok folytak a melegház-
ban is. Ez sajnos még így sincs használható állapotban, de remélhetôleg hamarosan oda jutunk. A diákok szabadide-
jükben sok mindennel foglalkoznak: a férjem és Doina gombászással, Krisztián méhészkedéssel, Gabriella és Doina 
gyógynövénygyûjtéssel és szárítással, Szilvia, Blanka, Andrea önkéntességgel, közülük Szilvia betegápolással, öregek 
gondozásával is. Van 25 tyúkunk, amelyeket a diákok látnak el. Csaba testvérnek és kedves támogatóinknak hála tanul-
hatnak a diákok, és álmaikat valóra válthatják. Köszönjük szépen, hogy nem mondanak le rólunk!

Szeretettel, Domokos Liedia, Marosvásárhelyi Szent Cecília Egyetemista Ház

A zsombolyai Szent Mihály Arkangyal Otthonban tizenkét gyerek nevelkedik. Szeretném megköszönni a támogatást, a 
segítséget, amivel a gyerekeink életét széppé és gazdaggá teszik. Köszönöm a gondoskodást, amivel nap, mint nap meg-
ajándékoznak bennünket.
Sok ajándékot ad az Úr az emberek szeretete által. Köszönöm a ház részére adományozott kocsit, amely Isten gondos-
kodó szeretetét sugározza. Idén tavasszal kaptuk ezt. Köszönöm a Mikulás meglepô és szeretô ajándékát. Köszönöm to-
vábbá azt a szeretetet, amellyel hosszú évek során megosztották velünk azt, amijük van, és ajándékká váltak számunk-
ra. Zsombolyán a gyerekeink néptáncot tanulnak, Gombos András jön el Szegedrôl, és foglalkozik a gyerekeinkkel, gaz-
dagítva ôket tudásával és szeretetével. A mindennapok, Isten szeretete és a ti szeretô gondoskodásotok által lesz élet a 
gyerekek részére.

Isten fizesse! Piros

Sokszor úgy el vagyunk foglalva, hogy elfelejtünk egymásra figyelni. Elfelejtünk köszönetet mondani kedves támoga-
tóinknak, elfelejtünk beszámolni sikereinkrôl, elfelejtünk egymásra mosolyogni. 



Most rá szeretnék mosolyogni mindenkire, aki bármivel is támogatott vagy segített minket. Be szeretnék számolni min-
dennapjainkról, sikereinkrôl, és minden olyan apró-cseprô dologról, ami az Önök nagylelkûsége nélkül nem valósult 
volna meg.
Itt Déván is szeptember 15-én kezdtük meg az iskolát. 180 gyerek mehetett szépen felöltözve, iskolatáskával a hátán 
(az iskolatáskában írószerrel, füzettel, könyvvel, uzsonnával) iskolába. Ugyanekkor a Bokszakadémiánk is elkezdte te-
vékenységét. A bokszcsapat apraja-nagyja edz azóta, de akik focira vagy atlétikára járnak, azok se késlekedtek, beáll-
tak a hajrára. Ciceri Attila tánctanár jóvoltából - aki a Petôfi Sándor szórványprogram keretében jött hozzánk - bôvült 
a tánccsoportunk is három párról tízre. Szívesen bemutatják tudásukat bárhol a nagyvilágban. A Varga Csaba által ve-
zetett héttagú gyerekzenekar is fejleszti magát folyamatosan, a legnagyobb színpadokon is megállják a helyüket. Hi-
szem, hogy Isten százszorosan megfizet nekünk szeretetbôl vállalt jótetteinkért. Bármit, amit szeretetbôl adunk, azt a mi 
Teremtô Istenünknek adjuk.

Egy mosollyal Déváról, Palkó Cecília

A szovátai Szent József Gyermekotthonban jelenleg 90 gyerek lakik 8 szociális családban, és külön vannak a 9-12-edikes 
nagy diákok, akik nem szociális családokban, hanem egy kollégium jellegû otthonban élnek. Ebben a tanévben az udvart 
próbáltuk szépíteni (felállítottunk egy harangtornyot, felszenteltük a Házaspárok útját), illetve egy kisebb istállót építet-
tünk. Itt teheneket, lovakat és apróbb állatokat tartunk, a nagyobb gyerekekkel közösen gondozzuk ôket. Van egy kóru-
sunk is, amelybe sok gyerek jár, nagyon szorgosan gyakorolnak. Köszönjük minden kedves és jóindulatú támogatónak, 
hogy gondolnak a gyerekekre, és lehetôségeik szerint támogatnak minket Szovátán. 

Szeretettel, Lengyel János és a gyerekek

Polgárdiban, a Don Bosco Iskolaházban 2015 tavaszán teljesen megújult a “tornatermünk” padlózata. A régi, kopottas 
padlónk helyett szép laminált padlót raktunk le, amitôl otthonosabb lett a termünk. Nyáron, a táborok után kifestettük a 
házat. Kimeszeltük a konyhánkat, a zuhanyzót, a mosdókat, az elôszobát, a folyosót és az ovisok szobáját. A tornater-
münket is kifestettük szép színekkel, és végre felkerült a tábla a falra, gyermekeink legnagyobb örömére. Októberben, 
az önkéntes napon rendbe tettük a raktárt, rendszereztük a gyerekek ruháit egy új szekrényben. Nemrégiben pedig az 
ovisok szobáját festettük ki, és varázsoltuk igazán “ovissá”, hercegnôt, Spongyabobot és minyonokat rajzoltunk a fal-
ra. Mostanság gôzerôvel készülünk Adventra és az adventi vásárra. Gyermekeink persze mindennek nagyon örültek, és 
amiben tudtak, abban nagy örömmel segítettek. 

Kellemes karácsonyt, Komlós Klaudia

A Kis Szent Teréz Otthonban, Torockón a tanévet 23 gyermekkel kezdtük, három szociális családban. A tanévkezdést 
megelôzô nyáron nagyon sok munkálatot végeztünk el a házban, például ablakcserét, padlócserét, fürdôszoba felújítást. 
Ezúton is köszönöm mindazoknak a segítségét, akik ehhez hozzájárultak. Természetesen ezzel még nem ért véget a sor, 
mert újabb fürdôszobát kell felújítanunk, továbbá 18 ágyat ki kell cserélnünk részben praktikus okokból, részben pedig 
azért, hogy az állami szabványoknak az engedélyeztetés miatt megfeleljünk.
A gyermekek 5-15 évesek, kettô oviba jár még, a többiek a helyi I-VIII osztályos iskolába, és van egy kilencedikes diá-
kunk is. Sok jó tanulónk van, szép eredményekkel, de sajnos a román nyelv sokuknak problémát okoz. Az iskola mellett 
kilencen tanulnak népi táncot, az Aranyosszéki Néptáncegyüttes tagjai, sok fellépésen vesznek részt, többnyire Fehér 
megyében. Továbbra is többen tanulnak pásztorfurulyán játszani, citerázni. Próbáljuk arra nevelni a gyermekeket, hogy 
tanuljanak meg a képességeikkel élni, tanuljanak meg dolgozni, és a természettel, más élôlényekkel éljenek összhang-
ban, nem idegenként. A támogatóinkban, keresztszülôkben nem csak segítségre, hanem barátokra is leltünk. Nagyszerû 
emberek járnak hozzánk, akik mindenben mellettünk állnak, és szükségünk szerint segítenek rajtunk. Isten fizesse ne-
kik vissza azt a sok jóságot, amit az elmúlt években tôlük kaptunk! 

Szeretettel, Iringó

Miközben e néhány sorban a tusnádfürdôi napközi és bentlakó, valamint a szentsimoni kollégium - Szent László Ottho-
nok - életérôl igyekszem beszámolni, óhatatlanul ide furakodnak a világszintû acsarkodás, szorongás és zavarodottság 
képei, az én elképedésemet is hizlaló hírei. Tömegek életébe szüremkedett be a gyanakvás és a félelem! Az otthonaink 
a gyermekek gondjaira válaszként jöttek létre, a testvériesség, a szeretet, a szolidaritás, az egymás tisztelete, az egymás 
iránti bizalom és a jövôbe, emberbe és Istenbe vetett hit erejébôl. Az pedig, ami elôidézte ezen otthonok létrejöttének a 
szükségességét, nagyon hasonszôrû Európa jelen konfliktusrepertoárjával. Az önzés, a kommunikáció hiánya, az indu-
latok, a szeretetlenség és a butaság sok ember életét dúlta szét. 
Krisztus tanítása meglepôen egyszerû, tételei igazak és valóban megváltanak, életet, kibontakozást, fényt és nem dula-
kodást, dögszagot, szétesést hoznak. Hogy ennyi gyermeknek naponta van ennivalója, melegben és nyugalomban hajt-
hatja le a fejét, van iskolája és temploma, biztonsága és jövôje, ez a kézzel fogható tény a szeretetbôl, ember és Isten 
tiszteletébôl. Ez a gondviselés és a jóindulat révén vált lehetségessé. Igaz, kellene egy jó gázkályha, és sok zokni, téli 
cipô meg nadrág is, még egyelôre békében élünk. Van erônk szépre, igazra tanítani és nevelni a gyermekeinket. Isten 



óvja a harci repülôk szórásában élô embereket és mindazokat, akik a gyûlölet fenyegetésében élnek. Úgy vélem, a sze-
retet végsô gyôzelméért továbbra is hadba kell fogni az otthonainkat. Bár ne lenne rá szükség!
Az idei esztendôben sok ember közös akaratából, valamint a Renovabis és a Kindermission németországi segélyszerve-
zetek jóvoltából sikerült befejeznünk és használatra átadnunk a 40 fôs fiú kollégiumunkat Szentsimonban, valamint az 
otthon ebédlôjét és tankonyháját is. Hargita megye tanácsának jóvoltából tereprendezést és térkövezést is tudtunk vé-
gezni, továbbá a létesítmény adományozójának, a Tusnad SA. cégnek köszönhetôen saját szennyvíztisztító berendezést 
is sikerült vásárolnunk és üzembe helyeznünk. Egy idôs walesi házaspár jóvoltából pedig az intézmény melegvíz-ellá-
tását napenergiával tudjuk megoldani. Egy gépszerelô tanmûhely kiépítését, felszerelését, berendezési munkálatait is el 
tudtuk kezdeni. Hathatós segítséget kaptunk a MOL Romániától is, amely finanszírozta, alkalmazottai pedig saját mun-
kaerejükkel támogatták többek között a lányok házának kiegészítô hôszigetelését, a napkollektorok felszerelését, továb-
bá valamennyi épület villanyszerelési költségét is ôk fedezték. Szintén jelentôsen segített bennünket a Romániai Peda-
gógus Szövetség. 
A szentsimoni otthonunkból ez idáig hat gyermek végzett az iskolai tanulmányaival, és hála Istennek valamennyinek 
tudtunk munkahelyet is ajánlani. Jelenleg 38 gyermek lakja a házat. A terveink szerint jövôre 40-50 gyermek számá-
ra tudunk lehetôséget biztosítani. 
Szentsimonban lovászati szakképzést folytatunk a kaposvári Pannon Lovasakadémiával karöltve, az idei esztendôben 
9 gyermekünk vizsgázott sikeresen és szerzett minôsítést. Továbbá magas színvonalon folytatunk gazdasszonyképzést, 
mely projektbe bekapcsolódott az Erdély TV Székelykonyha mûsora is, több felvételt és mûsort készítve. A gépszerelô 
tanmûhelyünket pedig reményeink szerint még ebben az esztendôben üzembe állítjuk.
Tusnádfürdôn jelenleg 80 bentlakó és 23 napközi otthonos gyermekünk van. Az épület 10 éve szolgál, és helyenként ko-
moly javításokra, karbantartásra szorul. Eddigi története során 180 gyermeknek adott otthont. 

Hálás köszönettel a Szent László Otthonok nevében, Kolozsvári Tibor 

A kászoni Szent Katalin Otthon immár betöltötte a negyedik életévét. A 2015-16-os tanévet 18 gyerekkel kezdtük, ôk 
4-16 évesek. Eléggé felszaporodott az állatállományunk, és kihasználva a természet adta lehetôségeket, a gyerekeket 
gazdálkodásra is neveljük. Vannak olyan gyerekeink, akik szavalóversenyekre járnak kiváló eredményekkel, vannak, 
akik népdalversenyeken vesznek részt, szintén szép eredményekkel, de vannak olyanok is, akik akár gitározni vagy 
néptáncolni tanulnak. Ezenfelül kézimunkázgatunk, égethetô gyurmából készítünk ékszereket, jelenleg pedig a karácso-
nyi képeslapokkal vagyunk elfoglalva, és nagy erôkkel készülünk a Katalin bálra, ahol a gyerekek egy jelenetet adnak 
elô. Mindez nem jöhetne létre a bôkezû támogatóink nélkül, amiért hála és köszönet nekik és a Jóistennek, aki mindig 
mellettünk áll, és átlendít a nehéz napokon. 

Nagy-nagy szeretettel, Hajnika

A székelyzsombori Nagy Szent Teréz Otthon az alapítvány legfiatalabb, legfrissebb háza. Az idén, október 15-én avat-
tuk fel. Még rengeteg a tennivaló a házban és a ház körül, de máris élet van benne. És ahol élet van, imádkozó gyermek 
van, ott Isten is ott van, és segítség is van. Jelenleg 8 gyerek él itt, 6 kislány és 2 fiú, 3 és 8 év közöttiek. Székelyzsom-
bor Nyírô József írónk szülôfaluja, csendes, nyugodt falu, mintha az élet megállt volna. Ideális környezet arra, hogy át-
gondoljuk, mit is jelent a mai világban gyereket nevelni? Hogyan is tudnánk a ránk bízott csöppségekbôl ebben a kusza 
világban Istennek tetszô, embertársait szeretô, a társadalmat nem visszahúzó, hanem elôrelendítô embert faragni? Nem 
könnyû feladat, de próbálkozunk vele nap mint nap. Köszönjük azoknak, akik mellénk állnak, és bármilyen formában 
részt vállalnak ennek a feladatnak a megvalósításában.

Szeretettel, Tünde-Emese és Jocó

A 2015-16-os tanév nehezen indult Petrozsényben, talán amiatt, hogy nem volt elég munkatársam. Mostanra megoldó-
dott ez a probléma, helyreálltak a dolgok. A gyereklétszám csökkent, de nem azon örvendetes ok miatt, hogy az élet-
színvonal nôtt volna. Az elhelyezett gyerekek (állami gondozottak) havi kvótája (támogatási összege) nôtt ugyan, de a 
gyámhatóság elôszeretettel bontott fel több elhelyezési szerzôdést a szülôk kérésére, akik a havi 20 eurós gyereksegély-
re éheztek. De ettôl még a szerencsétlen gyerekek az úton csellengnek, iskolába nem járnak.
Az idén 75 bentlakónk és 47 napközisünk van. Az október 30-i szüreti bál igazi sikerélmény volt, olyan szüreti és kato-
nanépdalokat hallottam a gyerekek szájából, amilyeneket gyerekkorom óta nem hallottam, no meg a táncház... Jelenleg 
várjuk a Mikulást, a jegyeink jók, mert mumpszjárvány miatt nem jut sok idô feleltetésre.

Szeretettel, a petrozsényi ház minden lakója nevében, Ács Éva

Az elmúlt év rengeteg változást hozott az otthonunk életében Nagyszalontán. Vannak gyerekek, akik elmentek, vagy 
azért, mert a családi helyzetük javult, és már nem volt szükségük a segítségünkre, vagy azért, mert nem szerették az itte-
ni életet, és lemorzsolódtak. Vannak persze olyan gyerekek, akik az idén jöttek, és ezért összességében nem változott a 
létszám. Jelenleg 93 gyermeket nevelünk a két nagyszalontai otthonban, a Szent Antal Otthonban és a Béke Királynôje 
Gyermekvédelmi Központban.



Az év legjelentôsebb eseménye volt, hogy felavattuk otthonunk patrónájának, a Béke Királynôjének dombormûvét. Ez 
tulajdonképpen hármas ünnep volt: felszentelés, tanévkezdés és három új gyermek keresztelôje. Idén sikerült a házain-
kat újra engedélyeztetni, ehhez az alapítvány több mint 90 munkatársa elvégezett egy általunk szervezett szaktanfolya-
mot, és hivatásos szociálpedagógus lett.
Közel 70 gyermekünk állami gondozott. Ezt nagy eredménynek tartom, aminek bár nincs külsô látszata, mögötte ren-
geteg munka és energiabefektetés van. Jó érzés ezt tudni, és reméljük, hogy a jövônkre nézve ez egyfajta biztonságot is 
nyújt.

Áldott ünnepeket kívánva, Makai István

A borszéki Flüei Szent Miklós Gyermekvédelmi Otthon születését sok jó embernek köszönhetjük. Olyan embereknek, 
akik önzôségüket levetve, egy új ruhába, a szeretet ruhájába öltözve, egy ilyen szép otthont ajándékoztak olyan gyere-
keknek, akiknek ez eddig nem adatott meg. Az újonnan épített otthonban az élet idén januárban indult. Pünkösdvasár-
nap szenteltük fel. 
Jelenleg 12 gyerek él nálunk. Itt járnak iskolába, óvodába, itt étkeznek, tanulnak, játszanak, kézmûveskednek és részt 
vesznek a mindennapi feladatokban. Ezek olyan gyerekek, akik már nagyon jól tudják, mint jelent az, amikor senki nem 
nyújtja ki a karját feléd, amikor elesett és tehetetlen vagy. Tudják, mit jelent az, amikor nem vagy fontos senkinek, ami-
kor nem hallgat meg senki, amikor mindenkitôl csak azt hallod, hogy rossz vagy és semmi sem lesz belôled... Még azt 
sem tudták, hogy Isten van, és ô a mi menedékünk, hogy ô mindig segít.
Mi igyekszünk mindezt szebbé varázsolni. Elsôsorban kinyújtjuk feléjük a kezünket, és elmondjuk, hogy mi szeretjük 
ôket és fontosak számunkra. És lassan, bizalmukat elnyerve tudjuk formálni, alakítani, szeretni ôket. És ami a legjobb, 
hogy mindezt csakis Isten segítségével tudjuk megtenni. Jó látni, amikor a szótlan gyerek megszólal, amikor a szomo-
rú gyerek nevetni kezd. Ahhoz, hogy a gyerek most és majd késôbb is önfeledten tudjon hajózni az élet viharaiban, fon-
tos, hogy valóban gyerek lehessen.
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik segítettek és segítenek, hogy a szeretetlenség világában szeretetet tudjunk 
adni - ha nem is mindenhol, de legalább ott, ahol vagyunk. 

Szeretettel, Csíbi Brigitta

Gyulafehérváron a Jóisten segítségével a 11. tanévet kezdtük el az idén. Két szociális családban 11 befogadott és 5 sa-
ját gyerek él. A körülmények nagyon bensôségesek, családias a hangulat. A gyerekek nagyon jól érzik magukat, szé-
pen fejlôdnek. Mivel tömény szórványban élünk, sokat küszködünk a létszámmal és az egyedüllét, magányosság, el-
szigeteltség problémájával. Éppen ezért nagyon örülünk minden programnak, minden egyes látogatónak, minden biz-
tató szónak. 
A jövôbéli terveink: kemenceépítés, a méhészet fellendítése, udvar, kerítés rendbetétele. Köszönöm azoknak, akik tá-
mogatnak bennünket akár egy biztatás erejéig is! 

Szeretettel, Isten áldását kérve, B. Laci

Az illyésmezei napközi az elsô napközik közé tartozik a Szent Ferenc Alapítványnál. Én vagyok a nevelô, Demény Tün-
de, 26 gyerek van nálunk jelenleg. A legkisebb elôkészítôs (nulladik osztályos), a legnagyobbak X-dik osztályba járnak. 
Nagyon sok tehetséges gyerekem van, versenyekre viszem ôket táncolni, énekelni, szerepeket tanulunk. Nemrég elsô 
díjat nyertünk Nyárádszeredában tánccal. Rajzokat készítünk a Mikulásnak, akit nagyon várunk, sokat tanulunk min-
den nap, nehogy virgácsot kapjunk. 

Szép napot, Tünde

Alsósófalván iskolaházként segítünk 18 gyereken. A tanórák után családi hangulatban próbáljuk eltölteni a délutánt, 
óvodástól VII-dik osztályig minden gyerekkel. Együtt küzdünk meg a tanulási nehézségekkel, együtt - Isten segítségé-
vel - oldjuk meg a kisebb-nagyobb problémákat, együtt örülünk egymás sikereinek. Mindennapjainkhoz tartozik a játék, 
móka, vidámság, ünnepeinket megünnepeljük, és hálát adunk a jó Istennek minden szeretetben eltöltött napért.  

Szeretettel, Kacsó Ilona és gyerekek

Tízedik éve, hogy Felsôsófalván mûködik a Remény Napközi Otthon, ahol a falunkban élô rászoruló gyermekek segít-
séget kapnak. Támogatóink jóvoltából kellemesen, otthonosan érzik magukat a gyermekek nálunk, olyan, mintha egy 
nagy család tagjai lennének. Sok finomságot kapnak itt, és mindennap jóllakva és elkészített házi feladatokkal térnek 
haza. A tanulás mellett a lelki nevelésüket is fontosnak tartom ahhoz, hogy egészséges felnôtté váljanak. Kertészkedünk, 
kézimunkázunk, éneket, verseket, színdarabokat tanulunk. Ünnepeinkre közösen készülünk, és gondjainkat megbeszél-
jük. A napközi melléképülete nagyon tönkre van menve, azt szeretnénk újjáépíteni 2016-ban. Hálás szívvel köszönjük 
támogatóink jóságát és szeretetét, adományaikat a drága jó Isten sokszorosan pótolja vissza! 

Sok szeretettel, a Remény Napközi gyermekei és nevelôjük, Margit



Oroszhegyen a 2015-16-os évet 41 gyerekkel kezdtük 3 éves kortól 14 éves korig. Most már 8 éve mûködünk, mint nap-
közi, olyan céllal, hogy a faluban élô, valamilyen nehézséggel küzdô családok gyermekei az óvodai és az iskolai prog-
ram után szeretô családias környezetben lehessenek. Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy közösségi munká-
ra, egymás elfogadására, egymás segítésére legyenek, vallásos nevelésben részesüljenek, és sok-sok szeretetet kapja-
nak, amit majd továbbadhatnak. A sok jó szándékú embernek köszönhetôen olyan helyekre tudnak eljutni, ahová nél-
külük talán soha nem jutnának el. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik szívvel-lélekkel, akár anyagiakkal is se-
gítik munkánkat, hiszen másképp mindezt nem tudnánk csinálni. Köszönjük Csaba testvérnek és minden kedves támo-
gatónak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy színesebbé, gazdagabbá tehessük gyerekeink napjait és életét. Ígérjük, hogy 
a mindennapi imánkban kérjük a Szûzanyát, hogy segítse Önöket!  Csaba testvér szavaival élve: „Az ember szíve arra 
való, hogy szeressen, adjon, ajándékozzon. A jó ember olyan, mint a tiszta kút, amelybôl bármennyit meríthetnek, még-
is tele van tiszta friss vízzel.”  

Hálás szeretettel, az oroszhegyi gyerekek és nevelôk

Máréfalván Isten segítségével megkezdtük a tízedik tanévet 20 gyerekkel. A tíz év alatt sok mindent tettünk, ta-
nultunk, játszódtunk, ünnepeltünk, kézimunkáztunk, kertészkedtünk, és próbálkoztunk az életre neveléssel. Ez idô 
alatt folyamatosan épületeket javítottunk, újítottunk, szépítettünk Csaba testvér bíztatásával, a máréfalvi tanács 
és sok-sok jó ember támogatásával, segítségével, ötletével. Szeptemberre elkészült a festett oltárunk, amely hálá-
ra int naponta, nem engedi, hogy elfelejtsük Isten jóságát, szeretetét,a támogatóink nagylelkûségét, és az önkénte-
seink áldozatos munkáját és ötletét. Figyelmeztet is bennünket a feladatok teljesítésére, áldozatos munkára, enge-
delmességre, és bíztat a jóságra, szeretetre, irgalomra és egymás elfogadására. Hálás szívvel köszönünk minden-
kinek mindent! 

Szeretettel, az Összefogás Házának gyerekei és nevelôi

A tekerôpataki Keresztelô Szent János Napközi Otthonba 22 gyerek jár. Egyházépületben vagyunk, ami szépen fel van 
újítva, ki van meszelve. Két helyiségben tanulnak a gyerekek, és van egy ebédlônk is. Szép udvarunk van, a gyerekek 
sokat szoktak játszani szabadidejükben. Ôsszel termésnapot tartottunk az iskolával közösen, különféle termésbábukat 
készítettünk. A gyerekek rajzokkal készülnek a Mikulás fogadására.

Szeretettel, Klementina Tekerôpatakról

Gyergyóremete csutakfalvi részén 2006.március 27-tôl mûködik a napközi. Kezdetben a helyi Fráter György Álta-
lános Iskolában biztosítottak egy kisebb termet számunkra, majd 2011. november 1-jén költözhettünk be a jelenle-
gi házunkba, melyet Árpádházi Szent Margit névre kereszteltünk. 20 gyerek jár hozzánk óvodás kortól - VIII-dik 
osztályosig. A mindennapi programunk: tanulás, kerti munka és sok-sok játék. Ezen kívül részt veszünk a község-
ben zajló különbözô kulturális programokon: adventi gyertyagyújtás a község központjában, karácsonyvárás, far-
sang, Pünkösd.  

Sok szeretettel, a csutakfalvi napközis gyerekek és Renáta nevelô

2013. január 1-jén indultunk az egyházhoz tartozó felekezeti iskolában Csíkcsicsón. Van egy szép nagy termünk és egy 
kis konyhánk. Jelenleg 14 gyerekkel foglalkozom, együtt fôzünk, mosogatunk, tanulunk, játszunk, születésnapokat ün-
nepelünk. Nyáron járunk a veteményesbe, gyógynövényeket gyûjteni. A falunapokon saját termékeinket értékesítettük 
sikeresen, ebbôl az összegbôl szerveztünk saját programokat a nyári vakációban. Hálásak vagyunk, hogy minden nap 
megtapasztaljuk Gondviselô Atyánk szeretetét. 

Szeretettel, Éva névelônô

A kézdialmási iskolaház 2013 szeptemberétôl indult. A régi iskola épületében mûködik.
Ezen a nyáron sikerült konyhát, kamrát, fürdôszobát kialakítani a kedves támogatók segítségével. Jelenleg 18 gyerek jár 
hozzánk. Hálát adunk Csaba testvérnek, hogy egy ilyen szép, meleg otthonban, szeretetben tölthetjük el délutánjainkat.
Hálás köszönettel, Ibolya és a gyerekek
Esztelneken, a Szent Rita Napköziben 35 gyerekkel kezdtük a 2015-16-os tanévet. Három településrôl jönnek hozzánk: 
Bélafalváról, Kurtapatakról és Esztelnekrôl, 3-tól 14 éves korig, mind Esztelneken járnak óvodába es iskolába.
Szabadidônkben a gyerekekkel a veteményeskertben dolgozunk, próbálunk megtermelni mindenféle zöldséget, amit el 
is teszünk télire. Ünnepi mûsorokat tanítunk karácsonyra, húsvétra, március 8-ra, május 22-re és a Szent Rita búcsúra. 
Nyáron a gyerekek táborokban vettek részt, amit ezúton is nagyon köszönünk, hiszen legtöbben nem juthattak volna el 
még sokáig Magyarországra.

Hálás köszönettel, Edit, Anka és a gyerekek

Székelyvarságban, a Szent Péter és Pál Napközi Otthonban 2015-ben sikerült szalagparkettát rakatnunk a tantermünk-
be, így még jobban érezzük itt magunkat. A nyáron búcsút vett tôlünk öt diák, akik közül egy Csíkszentsimonban ta-



nul tovább. Rá nagyon büszkék vagyunk, és drukkolunk neki. Jelenleg húszan vagyunk, szabadidônkben képeslapokat 
varrunk és énekeket tanulunk. Egyelôre egyetlen gyerekünknek sincs fogadott keresztszülôje, de bízunk benne, hogy 
2016-ban sikerül majd találnunk néhányat.

Áldott karácsonyt kívánva, Melánia

A mögöttünk álló évben az árkosi kismamaotthonban összesen tíz anyuka élt hosszabb-rövidebb ideig. Volt, aki váran-
dósan jött, volt, aki várandósan egy másik kisgyerekkel, és volt, aki az otthoni bántalmazások és mélyszegénység elôl 
menekülve a már megszületett babával, vagy több gyermekével együtt talált menedéket nálunk. Összességében hét kis-
mamát kísérhettünk a szüléshez vezetô úton, közülük ketten még áldott állapotban vannak.
Három baba itt töltötte be az egy éves kort, egy anyuka pedig a tizennyolcadik életévét:)
Legnépesebb befogadott “családunk” egy anya volt öt gyermekével. Hat anyukának tudtunk segíteni a minél jobban 
elôkészített kiköltözésben. Több olyan anyával tartjuk a kapcsolatot, akik korábban itt laktak; egyfajta utógondozásban 
részesítjük ôket.
Mi, nôvérek a Jóisten és segítôink iránti nagy hálával a szívünkben ünnepeltük meg októberben kolostorunk megáldá-
sát! 

Isten áldja minden segítônket! Pax, Francesca és Tarzicia nôvér

A Szentkeresztbányai napközi 18 gyermekkel mûködik a szentegyházi Gábor Áron Iskolaközpont egyik picike termé-
ben, már 7 éve Dezsi Anna nevelôvel. Jelen pillanatig békében a tanári karral, Istennek hála! Örökös gond - fôleg té-
len - a cipô a gyerekeknek és egy jó hûtô. Boldog karácsonyt kívánunk, Anna
Mint minden újonnan elindult iskolaháznak vagy otthonnak, voltak nehézségeink, lassan kerültünk be a köztudatba. De 
hála a Jóistennek, most már minden rendben megy. Ahogy telik az idô és egyre aktívabbak vagyunk, egyre többen áll-
nak mellénk. A gyermekeim járnak néptáncra, kicsik, nagyok, a nagyfiaim fociznak, a nagylányom az egyházi kórus-
ban énekel. A tanulmányi eredmények sem mondhatók rossznak, csak egy fiam ismételt évet. Most nagy készülôdésben 
vagyunk, mert megyünk Gálospetribe a jövô héten a Mikuláshoz, aztán 12-dikén érkeznek a keresztszülôk Nyíregyhá-
záról.  

Szeretettel, András Ildikó, Érmihályfalvi Iskolaház

A parajdi Szent Borbála Napközi Otthonban 20 gyerek van. A legkisebb 3 éves, a legnagyobb 15. Idén a nyarunk és 
az ôsz is nagyon eseménydús volt: táborban voltunk, népdal versenyen vettünk részt, káposztafesztiválra mentünk, 
idôseket köszöntöttünk. Pityókát is szedtünk sokat. Ôsszel terményt gyûjtöttünk, hogy most sok szép adventi koszorút 
és díszt tudjunk készíteni. A háznál folynak felújítási munkálatok is: bedeszkázzuk a fásszínt, csatornát szereltetünk, és 
befedtük a kerítésünket.

Nagy szeretettel, Ambrus Ella

A nyárádremetei napközi otthon 2006 januárjától mûködik egy felújított régi, több mint száz éves épületben. Hegyi Ani-
kó néni fáradságos munkája és a támogatók segítségével most szép és rendezett környezetben tanulhatnak a napközis 
gyerekek. Az ôsztôl csak egy csoport indult, elsô osztályostól nyolcadik osztályos korig vannak gyerekeink. A tanulás 
után rajzolnak, segítenek a házkörüli munkákban, s persze játszódnak is. Az iskola által szervezett programokból is ki-
veszik a részüket.
Vannak gyerekek, akik járnak néptáncra vagy tagjai a szovátai iskolanôvérek által vezetett kórusnak, mellyel díjat is 
nyertek. A nyáron mi is rendeztünk népdal- és néptánc tábort a marosvásárhelyi vendég gyerekekkel együtt. Megtud-
tuk, hogy zsiráfok érkeztek a vásárhelyi állatkertbe, és elmentünk megnézni ôket. Utána a somostetôi játszótéren na-
gyot hancúroztunk. A gyerekek most verseket tanulnak és rajzot készítenek, várják a Mikulást, majd a közelgô karácso-
nyi ünnepeket.

Szeretettel, a Szent Imre Napközi gyerekei és Aranka nevelô néni


