
 

 

 

 

         Claudia születésnapja 

 

 Április nyolcadikán ismét 

születésnapt ünnepültünk 

központunkban. Claudia töltötte be a 18-

ik életévét. Ő még alíg volt 2 éves, amikor hozzánk 

került és azóta elmondhatjuk sok szép és jó emléket gyűjtöttünk össze 

együtt.  

 Itt keresztelték meg, négy testvérével 

együtt a református templomban, és itt 

konfirmált le. Ebben a faluban járt 

óvodába és iskolás éveinek első nyolc 

évét is itt izgultuk végig. Sok élmény, 

sok szép emlék jút eszünkbe a Csányi 

gyerekekről. Ki ne emlékezne a kis 

kék szemű, szőke göndörhajú 

kislányra, aki mindenkinek a 

kedvence lett? 

Most már mindannyian 

kikerültek a gyermekotthon felügyelete 

alol és megpróbálják a saját útjukat járni. 

Claudiának is az volt a kérése, hogy 18 évesen 

elhagyja a Központot és új életet kezdjen barátjával. Ezért a 

születésnapját egyben a búcsúzás jegyében ünnepeltük meg, kívánva 

számára sok örömet és boldogságot önálló felnőtt életébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    16  szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Szemvizsgálat 
Az elmúlt hetekben, a Szentjobbi Polgármesteri 

Hivatalnak köszönhetően, Szentjobb községbe optometrista 

mérnökök mobil laborral látogattak el és ingyenes 

szemészeti vizsgálatokat végeztek. 

Központunk 

udvarára is 

begördült a 

szemészeti 

vizsgáló kisbusz, 

hol a gyerekeknek 

is megvizsgáltattuk a szemét. 

A vizsgálat eredményeképpen István új szemüveget kapott, de 

újabb hat gyereknek is szemüveg viselését írta elő az orvos.  

Sajnos a szemüveg hordása csak az első napokban volt érdekes, 

utána már elmúlt az újdonság varázsa és bizony a gyerekek hamar 

rájöttek, hogy nem is olyan könnyü mindig szemüveget viselni.  

 

Tavaszi munkálatok 

Az elmúlt hét 

folyamán elkezdődtek a 

tavaszi munkálatok  a 

kertekben. Központunk 

kicsinyei és nagyjai 

kivonultak a jó időben 

elvetni a hagymát, a borsót 

és egyéb kerti zöldségeket. 

A gyerekek igazán 

ügyesen segédkeztek a 

munkálatokban. Ez egy 

jó tapasztalatszerzés 

számukra, hogyha majd 

saját kertjük lesz, 

hogyan lehet 

megtermelni a 

szükséges zöldségeket, 

gyümölcsöket.  

A munka mellett bőven maradt idő a 

viccelődésre, a kikapcsolódásra a friss levegőn és még pihenni is lehetett 

közbe-közbe. 

 

 

 

        A FÖLD NAPJA    
  számunkra is kiemelkedő 

nap. Ilyenkor jobban 

odafigyelünk környezetünkre 

és mindarra a gazdagságra, 

amivel a FÖLD ANYÁNK nap 

mint nap megajándékoz 

minket.  

               Ebben az évben csatlakozni fogunk az Egyházmegyénk által 

meghírdetett programokhoz a püspöki palota kertjében, melyeken azon 

gyerekeink fognak rész venni, akik fogalmazást írnak a Gyermekláncfű 

részére, „Tisztelem a FÖLDET” címmel.   A fogalmazásokat szerda délig kérem   

leadni, vagy elküldeni nekem.  Sok sikert!  


