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 Konfirmálás 

Minden család életében vannak 

különlegesen kiemelkedő ünnepnapok. 

Véleményem szerint a legszebb 

emléknapjaink a templomhoz kötődnek, 

amikor Isten gyermekeiként tanúságot 

teszünk a gyülekezetben  hitünkről.  

  Egészen különleges ünnepnap volt  

vasárnap Június 11-én a Református 

Egyházközség gyülekezetében, amikor 

öten – három lány és két fiú – konfirmált.  

A Szent István Szociális 

Központból két fiatalunk Bódis László és Danca Claudia   

konfirmáltak le és már nagyon várták e napot.   

Az ünnepségre sok 

szeretettel elkísérték őket keresztszüleik, barátaik, 

támogatóik a Bereczki, a Mos, a Rauch család és 

természetesen testvéreik, valamint Központunk 

vezetője Sóos Attila családjával,  meg a nevelőik. 

Ünnepi igehirdetésében Erős-Joó Enikő  

tiszteletes asszony 

kifejtette, hogy a 

konfirmálás mindig 

ünnep, hiszen 

gyarapodik a gyülekezet, és erre szüksége is van az egyháznak és a 

maroknyi gyülekezetnek egyaránt.  

A konfirmáció alkalmával a fiatalok a hit útjára lépnek, 

tehát nem egy út végére értek, hanem egy út kezdetén vannak, 

a keresztényi élet egy magasabb lépcsőfokára léptek.  

A konfirmáció alkalom a gyülekezetnek is az önvizsgálatra 

arról, hogy a felnőttek jó példával járnak-e a fiatalok előtt.   

A kikérdezéskor a konfirmálók ügyesen válaszoltak a 

lelkésznő kérdéseire, majd következett a hitvallás- és fogadalomtétel. A konfirmálók 

térdre ereszkedve fogadták az áldást, hogy önálló egyháztagokká váltak. Ezek után a 

konfirmáltak az először vettek úrvacsorát, a gyülekezet, családtagjaik, ismerőseik előtt.  

Az istentisztelet után a templom ajtajában szeretettel köszöntöttük fel ünnepeltjeinket és gratuláltunk    

nekik e szép nap alkalmából.  

 



 

Elballagtak a nyolcadikosok 

Június 7-én a Csuhaj-i iskola 

nyolcadikosainak szólt  utolsó 

alkalommal az iskola csengője.  

A végzősök között volt Burghelea 

Sebastian is, aki nagyon igyekezett, 

hogy ne látszodjon rajta semmi izgalom 

és szokásához híven laza maradjon.  

A tucatnyi fiatal családias légkörben 

vett búcsút tanáraitól, osztály és 

iskolatársaitól. A hetedik osztályosok 

csodaszépen díszítették fel e napra az 

osztálytermet. Sebit, bár nem szeret 

központban lenni, most mégis körbevették barátai és a központ 

alkalmazottai. Sok sikert kívánunk számára a továbbtanulás terén! 

Június 9-én a Szentjobbi iskola is elbocsájtotta 

legnagyobb fiókáit. Központunkból Bódis Zsombor és 

Crisán Árpád voltak a ballagók között.  

A sportterem megtelt az őket ünneplő ismerősökkel, 

barátokkal. A hetedik osztályos tanulók fenomenálisal feldíszítették az osztálytermet és a sporttermet, 

majd nagyon megható előadással búcsúztatták a nagyobbakat.  

A búcsúzókat jó tanácsokkal látták el a polgármester és az alpolgármester, Bonifácia nővér mint 

iskolaigazgató, valamint az osztályfőnökük Neagu Cristina román tanárnő.  

Megható volt látni a képeket, melyeken mint kis diákok vonultak végig szemünk előtt a most már 

szárnyaikat bontogató fiatalok. Sok szép emlék marad számukra az elmúlt évekből és ezen emlékbatyuval 

indulnak tovább, új tapasztalatokat gyűjteni az életben.  

Sok sikert kívánunk mindhármuknak a képességvizsgához és azt, hogy egy olyan iskolában 

tanulhassanak tovább, amely megfelelőképpen felkészíti majd őket a nagybetüs ÉLETRE! 



A Gyermekbarát Motorosok  

V-ik találkozója 

           A Szent István Szociális 

Központban nevelkedő gyerekek, 

talán a szülinapjukon kívül a 

motorosokkal való találkozás 

napját várják minden évben a 

legjobban. Ez egy olyan nap, 

amikor kedvükre játszhatnak, 

szaladgálhatnak, na nem mintha erre nem lenne lehetőségük minden nap, de 

ilyenkor felnőttektől körülvéve minden érdekesebb, minden nagyszerűbb.  

A motorosokkal szervezett gyermeknap ötletét Nagy Ottó tasnádi motoros vetette fel, immár fél 

évtízede, és azóta minden évben nagylelkű támogatókra talált a  Dust Riders, a Bihar Bikers,  a váradi 

Hawks MC, Wild Hawk Dioszeg-Székelyhíd  motorosaiban és más önálló motorosban a környékről.  

Ez a nap a játékról szól, célja az, hogy a szociális 

otthonban nevelkedő gyermekek apai képet lássanak, új 

tapasztalatokat gyűjtsenek és természetesen 

kikapcsolódjanak. 

Minden évben szervezünk egy ilyen játéknapot, 

melyre most június 10-én került sor Szentjobbon. Ilyenkor  

összefognak a Bihar és Szatmár megye jólelkű motorosai, 

hogy pár gyermeknek örömteli játéknapot szervezzenek.  

Ez röviden a Gyermekbarát Motorosokkal töltött 

napunk ... de ennél sokkal több,  amit csak azok éreznek, 

akik ennek részesei.  

Ebben az évben sem hiányoztak a 

közös játékok, az erőt és türelmet próbára 

tevő feladatok, mint ahogy a felejthetetlen 

motorozás sem. Köszönöm a húsz 

motorosnak Bihar és Szatmár megyékből, 

valamint Magyarországról, akik ezzel a 

csodálatos nappal megajándékoztak 

minket!!! Hála és köszönet minden 

motorosnak, és szívből kívánom, hogy 

bárhova is indulnak "paripáikon" mindig 

szerencsésen érkezzenek haza! Szera n. 

 



Hírek, infók: 

- Ezen a héten a diákok 

leadják az iskolai 

könyveiket. Figyeljünk 

oda, hogy mindenki 

becsületesen vigye vissza 

tankönyveit! 

 

- Szerdán június 14-én a 

legkisebb osztályosoknak 

lesz évzáró szerepe az 

iskolában 9.45-kor. 

Mindenkit szeretettel 

várnak! 

 

- Csütörtökön   június  

15-én  Tanévzárás a 

szentjobbi iskolában.  

A díjkiosztó és évzáró 

ünnepség a sortteremben 

lesz megtartva 10 órától. 

 

- Vasárnap  44  hetedikes 

fiatal érkezik majd 

hozzánk Melkből, a 

szokásos munkatáborba. 

Ők június 18-23 között 

különféle festési 

munkálatokat fognak 

végezni Központunk 

területén. 

Szeretettel várjuk őket! 

 

- Június 25-én Vasárnap 

elsőáldozás lesz 

falunkban. 

Központunkból Covaci 

Marius készül felvenni e 

szentséget. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Június 18-án 

Dejeu 
Alexandra 
születésnapja van 

 

La multi ani! 

  

  

A gyerekek írták: 

 Szombaton 10 óra után lementünk a 

Szivárványházba és ott vártuk a motorosokat. 

Segítettünk Szera nővérnek kitenni a poharakat, 

előkészíteni a játékokhoz a dolgokat. Aztán jöttek a 

motorosok és megismerkedtünk velük. Minden 

motoros választott valakit, akit elvitt egyet motorozni. 

Aki engem választott nagyon helyes volt és beszédes. 

Jó volt vele menni. Aztán megbarátkoztam egy lánnyal, úgy hívták, hogy 

Petra, fociztunk és sokat 

beszélgettünk.  

Később csoportokba 

osztott minket Szera 

nővér és én az 1-es 

csoportba kerültem, aztán 

sok érdekes játékot 

játszodtunk.  

A mi csapatunk lett az első, mert nagyon 

ügyesek voltunk és nyertünk egy csomó 

édességet meg mindenféle játékot. 

Azután megebédeltünk és nagyon hamar 

eltelt az idő.  

Estefelé jöttek más motorosok is 

Magyarból, velük is mentünk egy kört de 

ők siettek vissza a Székelyhídi otthonba. 

Nagyon hamar eltelt ez a nap és szuper 

jól éreztem magam. Szerintem mindenkinek nagyon jó volt! Sz. Andrea 

 

    Június 10-én 

jöttek hozzánk 

a 

Gyermekbarát 

Motorosok.  

Mikor 

megérkeztek 

én nagyon megörvendtem, mert köztük voltak 

régi 

barátaim 

Attila és Gergő Tasnádról.  

Később motoroztunk majd egy jót 

játszodtunk együtt. Öt csoportba 

voltunk felosztva és úgy kellett 

versenyezni. minden játék nagyon 

tetszett. Sokat nevettünk és jól 

éreztük magunkat. K. István 


