Kárpátaljai katolikus gyerekek Kilitiben

Az idei februári Katolikus Bál tombola felajánlásai tették lehetővé, hogy 19 kárpátaljai diák és 3
kísérőjük egy hetet tölthessenek el a Balaton partján a Szent Kilit Római Katolikus Plébánia
vendégeiként. A Gyertyánligeten és Nagybocskón élő fiúk és lányok nevelőikkel együtt csodálatos
napokat kaptak ajándékba azoknak a Kilitiben és Siófokon élő embereknek a jóvoltából, akik
segítették Dr. Gárdonyi Máté atyát, Takács Attila tanárt, és Danilás Lászlót ebben a nagyszerű
jótékony cselekedetben. Különleges élmény volt a gyerekeknek és a felnőtteknek, hogy láthatták a
Balaton fővárosát, élvezhették Balaton nyújtotta nyaralási, kikapcsolódási lehetőségeket. Minden
nap lubickoltak a kellemes balatoni habokban, jártak a Veszprémi Állatkertben, és kipróbálhatták
a bobozás csöppet sem veszélytelen, izgalmas élményeit Balatonfűzfőn, tevékenyen részt vettek az
esti szentmiséken. Megismerték ittlétük alatt Kilitit, az itt élőket, és azok vendégszeretetét.
Megnézhették és megcsodálhatták a környék legnagyobb református templomát Kilitiben. A
magyar tenger legnagyobb vitorlásán szelhették a csöndes habokat. Igazán szép nyári élményekkel
gazdagodva térhettek vissza szülőföldjükre, mely bizony nagyon távol van nem csupán Kilititől,
hanem a magyar államhatártól is, Ukrajnában.
Bízunk benne, hogy az itt kapott élmények és emlékek megerősítik bennük a hitet, hogy távol
az anyaországtól is érdemes büszkének lenni magyarságukra, édes anyanyelvükre és katolikus
hitükre.
A Gyermekerdőben elültetett nyírfájuk bizakodó alapot ad ahhoz, hogy mielőbb ismét a
vendégeink lehessenek.
Szeretnénk mindenkinek megköszönni azt a segítséget, mellyel a kárpátaljai gyerekek ide
utazhattak, itt lehettek, és önfeledten jól érezhették magukat:
Adományozóink: Árvai András, Somogyi József, Bernula János
A Royal Sütöde friss pékáruval, a VIP Gasztro KFTfinom és bőséges vacsorákkal, a
Piknik Étterem búcsú vacsorával, Károlyi János vitorlázás felajánlásával, a Sziro
Cukrászda süteményekkel, és a helyi termelők különféle gyümölcsökkel adakoztak.
Köszönjük az együttműködését a Botka Travelnek a vendégeink utaztatásért, a Sellő
Büfének az ebédekért, és a Nagy Hús Bt-nek a hentesárukért.
Reméljük, jövőre még több olyan gyereket láthatunk vendégül, akik magyarok, magyar az
anyanyelvük, de egy igazságtalan történelmi döntés értelmében mégis egy másik ország
állampolgárai! Ha segítenek ebben az összefogást igénylő jótékony és magyarságunkat kifejező
tervünk megvalósításában, akkor bizonyára sikerül, és talán mások is követni fogják példaadó
tettünket.
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