
Vágföldi Júlia 

Gyermeknap 

Gyermeknapon gyermekké válunk, 

futunk Veled az éveken át, 

együtt ugrunk sáros pocsolyába, 

megmásszuk ma a cseresznyefát.  

 

Ketten rúgjuk égig a labdát, 

elszédülünk forgó körhintán, 

kézen fogjuk minden embertársunk, 

átölelünk téged, Nagyvilág! 

 

Nevetésünk végigcsilingel  

erdőn, mezőn, és házak között, 

hadd lássa, hallja minden lakója, 

a Földre ma öröm költözött! 

 

 

 

 

GYEREKNAP 
Számos olyan nap, olyan ünnep vagy élmény van az életünkben, amelyre szívesen gondolunk 

vissza. Nem kell ezek a napok nagy, eget rengető eseményeket tartalmazzanak. Néha elég egy baráti szó, 

egy kellemesen eltöltött játékos délután, néhány mosoly is. Mások 

közelsége, annak megtapasztalása, hogy gondolnak ránk, sokkal 

többet jelent, mint megannyi ajándék. 

2021 GYEREKNAPJÁRA egy 

meglepetést ígértem a gyerekeknek. Ezen a 

napon a nagyváradi Ajungem Mari Bihor 

önkéntesei jöttek el Központunkba. Dorina, 

Codruta és Georgeta már nem első 

alkalommal keresnek fel minket, ők már 

szinte hazajönnek. A gyerekeket név szerint ismerik és szívesen tartják a 

kapcsolatot velük. A gyerekek nemzetközi napján ismételten meglepték a 

gyerekeket egy hatalmas Gyereknapi tortával, pizzával, üdítővel és nem utolsó 

sorban sok játékkal. 

Nagyon szépen köszönjük ezt az óriási gyereknapi meglepetést és főleg 

azt, hogy velünk voltak ezen a szép napot és együtt játszodtak velünk! 

 

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

     23 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 

https://www.poet.hu/szerzo/Vagfoldi_Julia


Hírek, infók: 

- Június 10-én ballagnak a Szentjobbi iskola VIII 

osztályos diákja, köztük Andris és Miklós. 10.00 

órakor lesz az ünnepség, melyre mindenkit 

szeretettel várnak.  

 

- Június 11-én ballagnak a Csuhai iskola VIII 

osztályos diákja, köztük Cristina fog búcsúzni az 

iskolától. 10.00 órakor lesz az ünnepség, melyre 

mindenkit szeretettel vár.  

 

- Június 13-án este 20.00 órakor egy különleges 

találkozóra kerül sor a nagyteremben. Kedves 

barátunk Péter Zidar úr fog egy újabb beszámolót 

tartani önkéntes munkájáról a szegények körében. 

Minden fiatalt és alkalmazottat szeretettel várunk 

erre az előadásra. Emlékezetes lesz. 

 

- Június 14-én 10.00 órakor kerül sor Központunk 

Vezetőtanácsának első félévi gyűlésére. Ezen 

alkalomból hozzán látogatnak Vezetőtanácsunk 

tagjai, akiket szeretettel várunk, és már előre 

megköszönjük sok fáradozásukat értünk!  

  

- Június 21-én ballagnak a szentjobbi IV 

osztályosok, köztük Diana, Roli és Zsanett 

búcsúznak a kisiskolás évektől. 

További sok sikert kívánunk számukra! 

 

- Július 11-én lesz Szentjobbon az elsőálzodás. 

Központunkban négyen készülnek erre a 

csodálatos eseményre. Ne felejtsünk el imádkozni 

értük, hogy lelki életüket tudják komolyan venni 

és az Isten szeretetében nővekedni! 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük június 10-én 

születésnapja alkalmából 

Ráksi Andrist 

Kívánunk neked sok sikert a képesség vizsgán 

 és hogy  sikerüljön bejútnod egy jó iskolába 

továbbtanulásra. 

Zsanett: Köszönöm Növérnek, hogy 

megszervezte ezt a napot és nagyon szépen 

köszönöm Dorinának, Codrutának és 

Georgetának, hogy 

eljöttek hozzánk.  

Rendeltek pizzát 

meg nagyon finom 

volt a torta is. 

Remélem, hogy lesz 

még ilyen napunk 

az önkéntesekkel, 

mert ez volt a 

legjobb nap! 

1 Iunie 

De 1 Iunie au 

venit voluntarii 

la noi să 

sărbătorească 

împreună cu noi 

ziua 

copilului.Ne-am jucat Monopoly și 

badwington. La prânz am mâncat pizza și 

am băut suc. La desert a fost un tort minunat. 

Și îi mulțumesc Dorinelipentru hrana de câini 

pe care ne-o aduce! Sergiu 
 

 


