
 

 

 

 

Jó étvágy, jó egészség 

 Azt hiszem általában minden  

gyerekre  illik az a közmondás, hogy „A 

hasáért a világ végére is elmenne.”  

Ez így helyes, hiszen mi felnőttek is elmondhatjuk, hogy többnyire 

azért dolgozunk, azért fáradozunk, hogy „Legyen amit aprítani a 

tejbe.” – mások közmondás.  

Szerencsékre a Központunkban nevelkedő gyerekek,  a nagyon jó 

támogatóinknak köszönhetően, igazán jól el vannak látva élelemmel. 

A konyha minden nap 

friss ennivalót főz. A 

szakácsok igyekeznek minél ötletesebb, finomabb 

ételeket készíteni és igazán nem lehet panasz az 

ellátásra. Sok család van, akár Szentjobbon is, 

amelyben a gyerekek  nem étkeznek  ilyen jól. Számos 

családban két vagy több napig is eszik ugyanazt az  

ételt és örülnek, ha jut mindennapra egy kis kenyér az 

asztalra. 

 Nagylelkű támogatóinknak köszönhetően, mi 

igazán jól el vagyunk látva. Köztük megemlíteném az 

Ajungem Mari Bihor munkatársát, Dorina nénit, aki 

Nagyváradról rendszeresen küld gyümölcsöt, nassolni 

valót a gyerekeknek.  Az 

elmúlt héten a kis ház 

lakóival egy ilyen 

gyümölcs-adományból 

készítettünk gyümölcs-

salátát. A gyerekek nagyon élvezték a gyümölcsök hámozását, 

szeletelését és amíg a házifeladatok elkészültek hagytuk összeérni a 

gyümölcsöket. Végül nagy élvezettel fogyasztották a finomságot a 

gyerekek. Ez valószínű egy családban megszokott dolognak számít, egy 

közösségben viszont egy kiemelkedő szórakozás.  

Ha majd kikerülnek az 

otthonból, remélem majd a 

saját házukban is szívesen 

fognak ezek a gyerekek 

szakácskodni.  

Itt igyekszünk lehetőséget teremteni  arra, hogy  

megszokják a konyha körüli munkát és ők ténylegesen 

szívesen segítenek az ételek elkészítésében. Szera n. 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



A Szivárványházban is zajlik az élet. Itt  

viszont már a jövendő szakácsunk Sergiu 

szorgoskodik. a tűzhely körül. Itt éppen hurkát 

sütött a társaságnak. Az elmult napokban nagyon 

megörvendeztetett minket, hiszen a szakács 

iskolában a vizsga  anyagát: Borsókrém levest, 

olyan ügyesre készítette el, hogy a vizsgáztató 

tanár megdícsérte és színjelest kapott a főztjére.  

Gratulálunk mi is neki és nagyon büszkék vagyunk rá!!! 

 

 

 

A Bors-i  Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari 

Szakképző Iskola diákjai  az elmúlt hetekben a  Szántói Lovag Tanyára  ettek tanulmányi 

kirándulást.   

Itt készült  pár 

fotó Andival, 

amint éppen egy 

lovat csutakol, de 

egyéb 

érdekességeket is 

megtudtak itt a 

lovak neveléséről, 

gondozásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


