
A HÉT FOTÓJA:  Látod?  

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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Újabb 

segédszállítmány 
Hollandiából 

 
          Az elmúlt héten, 
szeptember 19-én, ismét 

átvehettük a  Holland 
jótevőinknek támogatását, mely a  

Caritas Oost Europa Schijndel jóvoltából érkezett hozzánk.  

                 A fél kamionnyi 

szállítmányban többnyire ruhaneműk, 

játékok, használati cikkek voltak, de 
akadtak butorok is, pl. kisbaba ágyak. 

A legnagyobb része a kapott 
dolgoknak központunk üzletébe kerül 
eladásra, hogy a bevétellel segítsük 

házaink fenntartását.  
 Nagyon szépen köszönjük 

holland  jótevőinknek a támogatást, 
valamint a szállítást is, hiszen nem kis 
utat kellett megtegyenek, amíg célba 

értek! Sok köszönet a holland Caritas dolgozóinak, különösképpen Jan Marinus úrnak, a szállítmány 
összegyűjtéséért és az előkészítésért!  Minden adományért és munkáért hálás köszönet!!!  

Neveltekből munkások 
 Az elmúlt hónapokban, hetekben két fiatalunk 

is készült kilépni a nagybetűs életbe.  
Csányi Lajos, miután Borson befejezte a XII 

osztályt viszonylag hamar talált munkát magának. 

Végül Budapest mellett az ISO PLUSZ gyárban 
helyezkedett el, ahol elmondása szerint, nagyon jól 

keres és egyelőre a munkásszálón lakik. Ő a következő 
hónapokban hivatalosan is kikerül a Gyermekvédelem 
oltalma alól. Örülünk, hogy tervei vannak és sikerült 

jól elhelyezkednie.  
Dejeu Alexandra szeptemberben tette le a 

vizsgáit. Az elmúlt hét folyamán ideiglenesen fél évig  
állást kapott Központunk konyháján, mely munka 
mellett még, akarata szerint, továbbtanulhat. Szeretne németül tanulni és külföldön 

dolgozni. Sok sikert kívánunk neki is és köszöntjük mint legújabb munkatársunkat! 
 



Hírek, infók: 

- Október hónapban 

megkezdődnek 
Központunkban a 
hangszeroktatások. 

KEDDEN délután 5-től 

furulyaoktatás 
SZERDÁN délután 5-től 

gitároktatás 
CSÜTÖRTÖKÖN 5-től 

furulyaoktatás 
SZOMBATON  6-tól 
a templomban  

gitáros énektanulás 
 
- Minden  

Kedden és Csütörtökön 
6-7-ig 

ZUMBA 
a nagyteremben 

 

Központunk 

alkalmazottainak 

figyelmébe 

ajánljuk 

október 6-án 

GYŰLÉS lesz 

Központunkban 

Sóos Attila  

igazgató 

vezetésével. 
 

              

 

 

 

    

 

   Istvánnak hívnak 
 2003 szeptember 29-én 

születtem. Én voltam 
az  első gyermek, 

akit befogadtak  
a Caritashoz 14 éve. 

Szentjobbon járok iskolába.  
Hetedik osztályos vagyok.  
Az évek során sok embert 

ismertem és sokan 
gondoskodtak rólam.  
 

 
 

 
 
 

 
Aki  nagy hatást gyakorolt rám 

az  Costa Móni néni volt, 
azért, mert sokat gondoskodott 
rólam és Marika néni.  

Sokszor voltam Retek Tündi 
néniéknél és ott az egész 

család szeretett engem.  
Meg sokszor gondolok a 
Kovács családra is Tasnádon, 

akik mindig gondolnak rám, 
különösen Attila, aki most már 

megházasodott és kívánok 
neki szép életet.  
Az én hobbym most a 

furulyázás, de szeretek 
templomba is járni és 

ministrálni. 
Azt kívánom, hogy a jövőben 
ne legyen soha veszekedés és 

akkor jobb lesz az életünk! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

Szeptember 29-én 

 kokovecz 
istván 

gyermekünket   

köszöntjük 

  
Boldog születésnapot! 

  

 

Kreativ önkéntes továbbképzés 

Szeptember 22-24 között Szentmiklóson 
szervezték meg a kreatív önkéntesek 

továbbképzését, melyen három fiatalunk  
Csányi Manci, Danca Tünde és Patcas Ferencz 

vettek részt.  

A Manus Pulchrae Alapítvány által 
szervezett képzésnek főcélja, hogy a rátermett 

fiatalokból olyan csoportvezetőket neveljen, kik 
a közeljövőben, akár mint önkéntes segédek,  
vagy mint csoportirányítók, a kisgyermekek 

nevelésében aktív szerepet vállaljanak.  

Szeretném megköszönni különösképpen 

 a főszervezőnek  
Tóth Beátának, hogy a mi fiataljaink részére 

felajánlott pár helyet e képzésben.  

Továbbá külön köszönöm a három fiatalnak, 
hogy nem sajnálva a hétvégi pihenés 

elmulasztását, elvállalták, hogy résztvesznek e 
képzésen. Ez nem kis dolog, hiszen ők is 

ülhettek volna nyugodtan a kis 

szobájukban pihenve, de ehelyett 
továbbképezték magukat és új barátokat 

szereztek. Jó tudni, hogy lehet rájuk 
számítani a jövőben is, amikor különféle 
foglalkozásokat tartunk a kisebbeknek.  

 


