
 

 

 

 

 

A VEZETŐTANÁCS 

GYŰLÉSE 

Központunk Vezetőtanácsának tagjai évente két alkalommal szoktak találkozni, általában tavasszal és 

ősszel, hogy a Gyermekotthon működését felülvizsgálják és a következő trimeszterre kitűzzék a célokat. Az elmúlt 

évben a vírus okozta körülmények miatt, ezek a szokásos találkozások elmaradtak, ezért most annál nagyobb 

örömmel jöttek össze a tagok, hogy tanácskozzanak.  

A Vezetőtanács ebben az évben először június 14-én ült össze. A gyűlésen megjelentek: Ft. Georg 

Wilfinger Apát úr, Oberst MSD Reinhard Koller úr  a Vezetőtanács elnőke,  Ft. Rajna József főesperes, 

kanonok és Caritas igazgató, Ft. Majernyik Mihály esperes, kanonok úr mint a helyi plébános és Mag. Péter 

Zidar diakónus úr. A gyűlésen résztvettek Sóos Attila Igazgató, Szerafina nővér mint a Központ lelki felelőse és 

Polgár Tamás Ingrid titkárnő. 

A Gyűlést Reinhard Koller úr a Vezetőtanács 

elnőke nyitotta meg, aki először is kifelyezte örömét afelett, 

hogy a tanács tagjai a nehéz pandemiás időszak után 

egészségesen viszontláthatták egymást. Köszönetet mondott 

mindenkinek azért, hogy az  elmúlt évben a nehézségek 

ellenére helytálltak  és  a gyermekotthon biztonságosan 

működött.  

A gyűlés majd az igazgató úr beszámolóival 

folytatódott. A tagok áttekintették a 2020-as év könyvelési 

lezárását, majd Sóos Attila igazgató úr összefoglalta az 

elmúlt év legjelentősebb eseményeit, megvalósításait. 

Szerafina nővér a gyerekekkel 

megvalósított szabadidős 

tevékenységekről, kirándulásokról, a 

támogatók nagylelkűségéről számolt be. 

A gyűlést az Apát úr zárta, aki 

ugyancsak köszönetét fejezte ki mindenki 

felé, hogy a pandémia alatt olyan bátran és 

nagylelkűen helytálltak a mindennapi 

munkában. Az Apát úr a továbbiakban 

azon reményét fejezte ki, hogy a gyerekek 

18-as létszámát az elkövetkezendő 

években tartani tudjuk, és a kirepülő 

fiatalok helyett új gyerekeket veszünk fel.  

 

Vezetőtanácsunk Gyűlése így 

utólag elmondhatjuk, hogy pozitívan 

zajlott le, hiszen van remény a 

továbbfolytatásra, van remény Központunk jövőjére.   

Hálásan köszönjük Vezetőtanácsunk minden tagjának a sok háttér munkát, a sok törődést és 

gondoskodást! Kívánjuk, hogy Isten áldó keze továbbra is maradjon felettük! Szerafina n. 

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



Szomorúan fogadtuk a hírt, hogy e 

hónap elején egy újabb jótevőnket 

szólította haza Mennyei Atyánk. 

Alfons Pause úr Bernauból, 

az első jótevőink között volt.  

Hálás szívvel gondolunk rá és 

kívánjuk, hogy az Úr jutalmazza meg 

számos jótettéért az örök élet 

boldogságával.  

Nyugodjon békében!  

 

Sok szeretettel köszöntjük 

születésnapjuk alkalmából 

23-án Bálint Dániel 

fiatalunkat 

27-én Jaricza Lóránd 

kollégánkat! 

 

Vasárnap délután 

érkeztek meg hozzánk a 

vendégek, Központunk 

Vezetőtanácsának osztrák 

tagjai. Este együtt 

vacsoráztunk,  majd Péter 

Zidár diakónus úr diafilmet 

vetített nekünk utazásáról 
Ecuadorban.  

A film nagyon érdekes 

volt számomra és nagyon megható.  A film elején volt egy olyan kép, 

amelyen egy szegény bácsi ott feküdt a hideg lépcsön...azért feküdt ott, mert 

nem keresett elég pénzt ahhoz, hogy 

megfizessen egy szállást. Nagyon 

nyomorult ember volt, akinek nem volt 

hova lehajtsa a fejét. Engem ez a rész 

nagyon meghatott és én szívem szerint 

cserélnék vele. 

Péter bácsi nagyon jó 

helyeket mutatott. Érdekes látni, 

hogy ott hogyan élnek az 

emberek. A film végén egy 

interiut készitettem Péter Zidár 

úrral. Nagyon érdekes volt 

megfigyelni Péter bácsin, hogy 

van amikor szomorú, de ez azért van, mert több helyre ell kell jusson, mert 

még sok helyen vannak rajtunk kívül olyan gyerekek, akik bizony sokkal 

rosszabb helyzetben vannak mint mi. Ezért becsüljük meg, hogy mi még itt 

lehetünk, mert màs gyerekeknek nem lehet ilyen jó sorsa, mint nekünk. 

Én azt kívánnom, hogy úgy az Apát úr, mint Péter bácsi és a többi 

Vezetőtanács tagok maradjanak továbbra is egészségesek, és nagyon hálás 

vagyok azért, hogy támogatják a mi házunkat! István   

Az Ecuadori Köztársaság egy dél-amerikai ország. Hozzá 

tartoznak még a Galápagos-szigetek  a Csendes-óceánban. 

Nevének jelentése spanyolul ’Egyenlítő. mivel az Egyenlítő 

vonalán fekszik. A 272 045 km² területű ország fővárosa Quito, 

amely az 1970-es években UNESCO világörökségi címet kapott.  

Ecuador számos állatfajnak ad otthont, amely közül sok az őshonos. 

mint például az egyedülálló állatvilágáról híres Galápagos-

szigeteken élő fajok jelentős része.  Ecuador HDI mutatója 0,695 

(2010) és a lakosság 35,1%-a a szegénységi vonal alatt él (jövedelme 

nem éri el a napi 1 amerikai dollárt). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Amerika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pagos-szigetek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenl%C3%ADt%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Quito
https://hu.wikipedia.org/wiki/1970-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_fejletts%C3%A9gi_index
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_doll%C3%A1r

