
 

 

 

 

A téli fotóverseny győztesei 

Az elmúlt év végén újabb kihívás várt 

Központunk gyermekeire. Adventben megbeszéltük, hogy 

a karácsonyi ünnepek idején figyelni fogják 

környezetüket, hogy lencsevégre kapják a 

„KARÁCSONY CSODÁJÁT”. Nem volt könnyű feladat. 

Mindenki nagyon körültekintően, figyelmesen készítette e 

fényképeket. A képek mellé a gyerekek rövid 

magyarázatot is írtak. Volt, aki sajnálta, hogy nem hullt a 

hó, mert a havas táj sokkal szebbé teszi a téli ünnepeket.  

A versenyre 11 gyerek küldött be 23 fényképet. 

Így az új év első hetében csodálatos képek kerültek fel a facebookra. A barátaink 

szavazásai alapján döntöttük el a nyertesek névsorát. Január 6-án tartottuk 

meg a dijjazást.  

Első helyen István végzett,  aki három fényképet töltött fel. A 

nyertes fényképe 40 like-ot kapott, egy gyertya fényét örökítette meg, 

amelyhez a következő magyarázatot 

fűzte: „Én egy gyertyát fényképeztem le. Hogy 

mit is jelent a fény? A fény amely megvilágítja 
szívünket és közelebb hoz azokhoz az emberekhez 
akiket szerettünk... 
Ez a fény megvilágítsa azok szívét, akik minket 
kiskorunk óta neveltek...és vigyáztak ránk...ez a 
fény maradjon lelkünkben. 
Ezt a fényt adjuk tovább mások szívébe...hogy 
legbelül érezzék azt hogy mennyire fontosak 
számunkra...ez a fény világítsa meg az összes 
ember szívét... K. István (17)” 

A 

második 

helyen 

egyenlő 

pontszámmal Zsanett és Roli végeztek.   

Zsanett nyertes fényképe a havat készítő 

kezek munkája volt. „Engem ez a kép azért 

emlékeztet a karácsonyra, mert így készítettük a 
havat a kézimunkákhoz. Zsanett (10)”  

 Roli a karácsonyfa megörökítésére kapta a legtöbb like-ot. „Karácsonykor 

nekem a karácsonyfa tetszett a legjobban, mert közösen díszítettük fel, mint egy 
családban és ettől olyan különleges számomra. K. Roli (10)” 
    A harmadik helyen Sz. Andrea végzett, aki ugyancsak három 

fényképpek szállt versenybe.  

A nyertes képe a szentcsaládod 

örökítette meg, melyhez ezt írta: 

„Engem a jászol a kis Jézus születésére 

emlékeztet és ez maga a csoda.     Sz. Andrea 

(17)”  

Szívből gratulálunk a győzteseknek, de 

minden résztvevőnek is, mert csodaszép 

fényképeket készítettek! Szera n. 

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

     3  szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Sok szeretettel köszöntjük 

születésnapja alkalmából 

január 24-én 

B. Miklóst  
Isten éltessen sokáig  

sok örömben, boldogságban! 
 

Hírek, infók: 

 - Január 15-én a Bodis gyerekek 

Váradon meglátogatták azt a 

házat, amely a közeljövőben új 

otthont fog számukra biztosítani. 

Andrea nagyon megelégedetten 

és bizakodóan mesélt az új 

otthonról. Várhatóan testvérével 

együtt jövőhéten fognak 

elköltözni az új otthonukba.     

Sok sikert és boldogságot 

kívánunk már most a számukra! 

 

 

 

Különleges 

házifeladatok 

Az online oktatás 

már önmagába véve is 

különleges, de néha 

akadnak egészen érdekes 

feladatok is melyeket a 

gyerekek meg kell 

oldjanak. Ilyen volt az 

elmúlt héten például az, 

amikor torna órán hóembert kellett építsenek a gyerekek a frissen 

hullott hóból.  

Ugyancsak különleges volt a 

negyedikesek földrajz házifeladata is, 

amikor a világegyetemet kellett 

megformálják különféle anyagokból. A 

különféle bolygókat tojás tartók masszává gyúrásából 

alakítottuk ki. Majd egy napig szárítottuk. Végül megfestettük az 

iránymutatás 

szerint.  

Nagyon 

látványos 

munkák jöttek 

így létre, de ami 

még jobb, sokat 

szórakoztunk a 

feladat 

elkészítése 

közben.  

 
 

Születésnapja alkalmából  

sok szeretettel köszöntjük 

január 25-én 

Központunk Vezetőtanácsának Elnökét 

Reinhard Koller urat 

Nagyon sok örömet, boldogságot  

és jó egészséget kívánunk számára! 


