
 
 

Mottó: „mint 
ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...”                                                Benjamin 
18 éves 

Szera n. : - Kedves Beni Sok 
üdvözlet és gratuláció a 18- 
ik születésnapod 
alkalmából. Szeretnék 
feltenni neked pár kérdést. 
Beni: - Tessék, szívesen 
válaszolok ha tudok. 

Szera n. : - Vártad-e, hogy 
betöltsed már a 18-ik 
életévedet? 

Beni: - Igen 
Szera n. : - Miért vártad? Van valami különleges vágyad? Akarsz 
valami különlegeset elérni? 
Beni: - Nem tudom, csak jó most már „felnőttnek lenni". Nem igazán 

van semmi különleges vágyam és nem akarok semmi különlegeset 

elérni. Be szeretném fejezni a sulit minél hamarabb,  hogy legyen egy 

jó munkm és a többi majd elvállik   
Szera n. : - A testvéreid már elhagyták a gyermekotthont, mennyire 
érintett ez meg téged? Hogyan élted te meg azt, hogy a testvéreid 
elköltöztek? 

Beni: - Hát egy kicsit elszomorit, hogy  magam maradtam, de örűlök 
hogy tudom velük tartani a kapcsolatot és hogy szoktak azert jönni és tartjuk a kapcsolatot.Most is voltak a 

szűlinapomon és annak nagyon örültem. 

Szera n. : - Apropó szülinap. Milyen volt a 18-ik születésnapod? Hogyan ünnepelted meg?  Láttam a képeket a 

születésnapodról a házban. Jó nagy tortát készítettek a tiszteletedre és mindenki örült neked.  
Beni: - Hát a szülinapom napján nem volt igazából semmi sem, mert áttettük pár nappal későbbre, hogy mindenki 

jelen lehessen az ünnepségen. Itt voltak  a tesóim és együtt ünnepeltünk,  meg volt egy hatalmas nagy tortám, amiből 

mindenkit megkínáltam és nagyon finom volt. 
Szera n. : - Akkor legyen egy varázslatos kérdés is, ha mondjuk egy jó tündér teljesítené most három kívánságodat, 
mi az amit kérnél tőle??? 

Beni: - Hű, ez furfangos kérdés   Nagyon igazán semmit sem kívánok, csak hogy sikerüljön az érettségim, soha ne 

romoljon a tesoimmal a kapcsolatom, meg szeretnék egy normalis életet. 

Szera n. : - Legyen még egy utolsó kérdés is. Ha visszagondolsz a gyermekkorodra, melyik a legszebb emléked, 
amely hirtelen az eszedbe jut? 
Beni: - Mármint  itt a háznál ? 

Szera n. : - Nem feltétlenül, ami eszedbe jut. 
Beni: - Nem tudom ez elég nehéz kérdés, mert nagyon sok jó emlékem van. De ha kel egyet mondjak, akkor  az 
lenne, amikor ide jöttem,  mert itt szívesen fogadtak,  kedves volt mindenki velem. Nem mondom most is azok, csak 

hát mik is változtunk, de akkor nagyon jó volt mikor mindnyájan kicsik voltunk. 

Szera n. : -Örülök, hogy vannak 
terveid és nem sietsz elmenni 

tőlünk. Mit üzensz azoknak, akik 

olvassák a Gyermekláncfüvet? 

Beni: - Köszönöm mindenkinek 
akik segítettek nekünk az elmúlt 

években és köszönöm a sok jó 

emléket, amit soha nem fogok 
elfeledni. 

Szera n. : - Kívánok neked minden 

jót a  felnőtt életedhez és kívánom 

legyen sok szerencsében, 
boldogságban részed egész 

életedben!!! 
Beni: Nagyon szépen köszönöm!



 
szeptember  7-11 között  házunkban lesz a 

 

Újabb támogatás Ausztriából 
Különféle ruhaneműk, betegágyak,  szekrények és más 

bútorok, háztartási cikkek, tv, bicikli, okos táblák, matracok 

érkeztek azzal a szállítmánnyal, amelyet    Augusztus 31-én   

pakoltak le Központunk alkalmazottai és a fiatalok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A transport minden árúja nagyon értékes és jól jön a 

mi kis üzletünkbe, ahol miután eladásra kerül  Központunk fenntartását támogatja. Így 
elmondhatjuk,  hogy  egy-egy  ilyen  szállítmány  kétszeresen  nyújt  segítséget.  Először  azzal,  hogy  a  
falusiak 
elérhető   áron   júthatnak   hozzá   olyan 

tárgyakhoz,   amelyek   megvételét   nem 

engedhetnék meg maguknak az alacsony 

fizetések   miatt.   Másodszor,   a   

befolyt összeg      segíti      a      

Gyermekotthon fenntartását. 
Nagyon        szépen        köszönjük 

mindazoknak,     akik     e     szállítmány 

összeálításában    segítséget    nyújtottak: 

minden     raktározónak,     a     felpakoló 

munkásoknak  és  nem  utolsó  sorban  a 

szállítóknak. 
Hálás köszönet mindenkinek, akik 

segítségünkre  vannak  ezekben  a  nehéz 
időkben is! Szerafina n. 

 

 
 

Nagyon sok boldog 

születésnapot 

kívánunk 

szeptember 3-án 

kollégánknak 

Gulya Árpádnak 

aki, mint a fenti 

képen is láthatjuk, 
már elkezdte a 

mulatozást a 

seprű-gitáron. 


