
Kedves Hit és Fényesek!

A dusnoki Kisded nyáj közösség néhány tagja (8 fő ) az Erzsébet program keretén belül Piliscsaba- 
Klotild-ligeten nyaralt. Június 19.-én érkeztünk meg a szálláshelyünkre (Summa Vitae alapítvány 
fogyatékkal élők kollégiuma, és üdülőház). A szállásadók, Eszter és Valika nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket, és mindvégig azok is voltak. A gyönyörű környezet mellé kényeztetést is kaptunk.

1. nap: Kávék, üdítők elfogyasztása, és az üdülő bemutatása után elfoglaltuk szobáinkat. Tágas, 
kényelmes és tiszta helyiségek vártak bennünket. Következett a környék, és vacsorahelyünk 
felfedezése. A környék gyönyörű, csendes, és közel a vasútállomás. Vacsoránk a Fényesliget Kávézó, 
ahol szintén csak mosolygó emberekkel találkoztunk. Vacsora után séta vissza, társasjáték és 
kellemesen elfáradva alvás.

2. nap: Bőséges reggeli után vonattal Esztergomba látogattunk. Természetesen első állomásunk a 
Bazilika, ahol együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és persze most is megcsodáltuk a templomot. 
Körbejártuk a múzeumokat, majd kerekes városnéző vonattal „bebarangoltuk” Esztergomot, sőt még 
Párkányba is átutaztunk, onnan is megcsodálhattuk a bazilikát. Késő délután indultunk vissza, a 
vasútállomásról egyenesen vacsora, majd séta a szállásra. Annak ellenére, hogy rendesen elfáradtak 
a „gyerekek” még volt energia társasjátékra, beszélgetésre. Fürdés után beájultak az ágyba.

3. nap: Reggeli, majd indulás Dorogra. Itt található a Palatinus–tó. Volt nagy öröm. a nem túl mély 
tóban bátran lubickolhattak, énekeltünk, és egy kicsit napozgattunk, beszélgettünk. A vonatról ismét 
egyenesen vacsora, majd a szálláson játék, ima, beszélgetés, és belefért egy kis számítógépezés is. 
Tusolás után napégés kezelés (rendesen sütött a nap), majd esti ima után alvás.

4. nap: Ismét Palatinus-tó. Naná, hogy azt választották. A nap még egy ajándéka! Meglátogatott 
bennünket Lak Gábor atya. Nagy volt az öröm. Együtt fürdőztünk, énekeltünk, imádkoztunk, 
ebédeltünk, beszélgettünk, majd Isten áldását kérve ránk elköszönt tőlünk. Mi még késő délutánig 
maradtunk, majd jött az esti program.

5. nap: Reggeli ima, és reggeli után meglátogathattuk a kollégium lakóit. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
ismerős is van köztük, HF tag, járt már Dusnokon a Búzakalászokkal. Ezután megnézhettük a 
kézműves műhelyüket, ahol fantasztikus dolgokat készítenek. Itt az otthoniakra gondolva 
vásárolhattunk is egy-egy ajándékot, emléktárgyat. Még maradtunk volna, de sajnos megérkezett 
értünk az autó. Bepakolás után elköszöntünk, és az Úr segítségét kérve elindultunk haza.

Feltétlenül hozzá kell tennem, hogy üdülésünkhöz most is kaptunk támogatást.

 Köszönet Dusnok Önkormányzatának, aki biztosította az autót, és a sofőrt!

Hálás köszönet dr. Szilágyi Krisztinának, és Klári néninek akik anyagilag járultak hozzá 
nyaralásunkhoz!

Mindenkinek ajánlom a Summa Vitae-t!
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