
 

 

 

 

 

  Búcsút intettünk 

Az elmúlt 

hetekben többször 

került sor 

búcsúzkodásra 

szociális 

Központunkban. 

Január végén Kozma 

Enikő, Központunk 

egyik vezetője intett 

búcsút nekünk. 

Február elején pedig a Bódis testvérek  László és Andrea  köszöntek el tőlünk. 

Ezt a lapot most annak szeretném szentelni, hogy pár sorban emléket állítsak 

nekik, akik több éven át éltek közöttünk.  

Az élettel vele jár, hogy néha találkozunk, néha elköszönünk, vagy csak 

egyszerűen más irányt vesz az utunk. Ez bizonyos szempontból  az elszakadás 

érzését tapasztaltatja meg velünk. Robert Lawson egyszer ezt írta: “Nincs 

olyan, hogy jó búcsú. Csak búcsú van. Az elengedésnek nem az a lényege, 

hogy még utoljára átadjunk valamit, hanem az, hogy megőrizzünk 

valamit az eljövendő időkre.” Egyetértek az íróval. 

Mindenki, akivel csak talákozunk éltünk folyamán, 

nyomot hagy bennünk. Találkozásaink 

építhetnek, tudatosíthanak, megerősíthenek 

minket.  

Kozma Enikő,  Központunk létesítése 

óta építő tagja volt az intézménynek. Részt vett 

annak minden ügyében, minden gondjában, minden sikerében. 

Igazából csak a sok irat, amelyek fölött  naponta több órán át 

görnyedett, tudna nekünk mesélni arról, amit ő a Központért tett. 

Hányszor érte őt az éjfél az iratok németre fordítása közben, szerintem 

még ő maga sem tudja megszámlálni. Mindent alaposan, körültekintően,    

figyelmesen ellenőrzött. Nem adott ki soha a kezéből olyan iratot, amely nem volt becsületesen 

megszerkesztve. Ha egy szóval kellene őt jellemezzem, azt írhatom, hogy alapos volt. Úgy mint kollégára és 

mint főnökre is mindig lehetett rá számítani és számomra jó volt vele együtt dolgozni.  

Kedves Enikő!    Hálásak vagyunk a közel húsz éven át értünk végzett minden munkádért! Mint 

munkatársak megköszönjük neked a sok fáradozást, a sok dokumentum lefordítását (köztük ennek a 

lapnak a németre fordítását is), a vendégek kedves fogadását és a fordításokat, hogy mindig 

otthonosan érezzék köztünk magukat. Nem utolsó sorban köszönjük a lelkiismeretes munkádat!!! A 

gyerekekkel együtt kérjük a jó Istent, hogy áldjon meg,  legyen továbbra is támasza életednek, minden 

elhatározásodnak és segítsen téged egy jó munkahely 

megtalálásában! Reméljük, hogy a jövőben is jó 

kapcsolatban 

maradunk és ha erre 

felé jársz, mindig 

örömmel várunk, 

hogy találkozzunk 

veled. Szera n.   

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

      8. szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



   

Kedves ENIKŐ! 

Kedves gyerekek és alkalmazottak Szentjobbon!  

Sok-sok éven át ügyvezető igazgatónk KOZMA Enikő,  Attila mellett rendkívül tehetséges és 

körültekintő alkalmazott, társ és egyben kedves barát volt.  

Tanulmányai révén kiváló és gazdag német 

nyelvtudásával, az adminisztratív folyamatok és 

az igazgatás alapos ismereteivel, a könyvelési 

kérdésekben szerzett tudásával, melyhez 

hozzájárul nyugodt magatartása és őszinte 

jelleme,  mindig hasznos segítségünk volt a Szent 

István Szociális Központ vezetésében.  

Sajnos a külső körülmények, különösen a 

megváltozott jogi követelmények és keretfeltételek 

elkerülhetetlenné tették az új gazdasági 

struktúrák felállítását. Az ilyen szükséges 

intézkedések gyakran rendkívül sajnálatos 

létszámleépítéssel járnak.  

De minden fájdalmas változás mellett, számunkra az elsődleges célunk kell legyen a prioritás, 

hogy a ránk bízott gyermekeknek biztonságos otthont nyújtsunk, és lehetővé tegyük 

számukra a boldog gyermekkort és a gondtalan ifjúságot.  

Köszönetet mondunk kedves Enikő  az alapítványunkért végzett fáradhatatlan 

munkádért, minden tevékenységedért, a személyes elkötelezettségedért és 

odaadásodért, még a nehéz időkben is.  

Szeretnénk szívesen kapcsolatban maradni veled, és továbbra is arra 

törekszünk, hogy segítsünk neked egy új szakmai kihívást találni. 

A Vezető Tanács, az alkalmazottak és természetesen a gyerekek, akiknek te 

mindig sokat jelentettél, minden jót kívánunk neked a jövőben, mindenekelőtt jó 

egészséget és egy nagy adag életkedvet. 

Üdvözletónket küldjük neked a Szent István Szociális Központhoz tartozók 

nevében!  Reinhard és Georg 



A Bódis gyerekek új helyzete 

A három Bódis testvér 2007-ben 

került Központunk felügyeletébe. 

Zsombi a legnagyobb fiú akkor 5 

éves, Lászó a középső testvér 4 éves, 

míg Andrea alig 3 éves volt. A sok 

gyermek között Zsombi hamar feltalálta 

magát, Andrea pedig mindig keresett valakit, akibe belekapaszkodjon és mint minden 

gyerek igyekezett a figyelem központjába kerülni.   

Lacikával más volt a helyzet. Korához képest 

nem fejlődött jól, izomsorvadása és egyensúly 

zavara volt. Éppen ezért nagyon sok terápián esett 

át,  sokat tornáztatták a nevelők és egy idő 

elteltével jelentkeztek a pozitív eredmények. Ő is 

kezdett jobban fejlődni de majd az iskolában a 

tanulmányi eredményekben egyre jobban lemaradt 

a korosztályától. Sok 

pszihologiai és pszihiáteri 

vizsgálat után végre 

megszületett a döntés, 

hogy kisegítő iskolába 

kerüljenek, testvérével 

Andreával együtt. Ez  

egyike volt a legjobb 

döntéseknek, mert nagyon szerettek a Bonitasz 

kisegítő központba járni, ahol a szintjüknek megfelelően tudtak 

teljesíteni és tovább feljődni.  

Jelenleg Zsombi 19 éves, pár hónapja alkalmazott a 

Faist gyárban. Ő hamarosan kikerül a gyermekvédelem 

köréből és mint önálló fiatal folytatja életét.  

A két testvértől  Laci és Anditól azért búcsúztunk 

el február elején, mert a gyermekvédelemnek egy (enyhe 

fogyatékkal élők részére működtetett) házába kerültek, 

továbbgondozásra.  Nagyon örvendünk ennek a döntésnek, mert így 

ők egész életükben meg fogják kapni a szükséges 

állami támogatást és emberi segítséget, ahhoz, 

hogy jól élhessenek.  

Kívánunk nekik sok örömet,  

kedves új barátokat és sok sikert 

életük folytatásában!!! 

 

Andinak pedig kívánunk ez uton is  

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 

hiszen  február 22-én fogja ünnepelni  

életének 17-ék évét. 


