
 

 

 

 

 

A viszontlátás öröme 
Egy teljes év és pár hónap megpróbáltatásai után, május 27-28-án                                                                                    

végre lehetőség nyílt arra,  hogy a számunkra oly kedves Georg Wilfinger  

Apát úr, ismét hozzánk látogasson. Ezen hónapok alatt természetesen végig kapcsolatban voltunk és az apát úr 

mindig informálva volt mindennapjainkról, de a rendszeres látogatásai, az hogy kicsit közöttünk időzzön, már 

kölcsönösen hiányoztak.  

A gyerekek nagy örömmel vették őt körül és kihasználva az alkalmat este későig UNOztak vele az 

ebédlőben. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy közöttünk volt, Karl Nestelberger úrral Vezetőtanácsunk 

egyik alap-tagjával együtt.  

Hálásan köszönjük, hogy ezt a fárasztó utat felvállalták értünk és már alig várjuk, hogy újra viszontlássuk 

egymást! 

 
      Gyereknap Tasnádon 

Május 30-án Központunk nyolc 
gyermekével Tasnádra utaztunk, 
ahol régi kedves ismerőseink, a 
Római Katolikus Plébánia Családjai 
szerveztek nekünk pickniket.  

Szentháromság vasárnapját 
szentmisével kezdtük, mely a 
templom felújítása miatt  a helyi 
kulturotthonban volt. Mise után 
pedig kimentünk a Macska dombra, 
ahol egész nap sok játékban, 
szórakozásban, kellemes 
meglepetésben volt részünk.   

Nagyon szépen köszönjük 
minden családnak, akik ezt a szép 
napot megszervezték számunkra!  

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



A gyerekek is örömmel számolnak be erről a napról.  
Én már alíg vártam, hogy eljöjjön ez a nap. 

Vasárnap reggel 8.30 indultunk el Tasnádra.  Amikor 

megérkeztünk először szentmisére mentünk, majd mise 

után a tasnádi családokkal közössen kimentünk az 

erdőre. Itt sokat játszodtunk, fociztunk, unoztunk. Volt 

kötélhuzás  is és szám-háború, amit én nagyon 

élveztem.... Közben a családok finom szendvicseket készítettek nekünk. Közössen ettünk,  majd újra 

játszodtunk, addig amig  három órakor el nem kapott miket az eső. De nem ijedtünk meg, hanem gyorsan 

összepakoltunk, majd felmentünk a plébániara, ahol csapatjátékokat  játszodtunk tovább.  

Majd 

volt egy nagy 

meglepetés is, 

amit 

gyereknapra 

kaptunk a 

Hatvani 

családtól. Egy 

szép nagy 

tortát....  

Ezt aztán közösen elfogyasztottuk.  

Nagyon köszönyjük a tasnádi családoknak, hogy a vasárnapjukat feláldozták és egy jó programot 

csináltak nekünk....olyan jó volt újra látni a tasnádi családosokat, mert a pandémia miatt  nem tudtunk 

találkozni az utóbbi időben. De  most végre  együtt lehettünk 

velük. 

 Számomra a mai 

nap nagyon  jó volt. A 

legjobban az tetszett, 

hogy együtt lehettem az 

ismerős tasnádi 

családokkal és hogy 

együtt játszodtunk. 

Köszönöm szépen 

nővérnek és 

Emese 

néniéknek, 

hogy elvittek minket erre a szép napra! István 

 
 


