
A HÉT FOTÓJA:  Buli van 

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

A  C A R I T A S  S Z E N T  
I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  

K Ö Z P O N T   
H E T I L A P J A  

V .  É V A D  3 2 .  S Z Á M  

Bianca  

18 éves 
Nagy  örömmel ünnepeltük meg az elmu lt 

héten egyik neveltünk  születésnapját. Ez mindig 

egy csodálatos nap, hiszen emlékezünk és 

ünnepelünk. Nekünk nővéreknek ezen szülinapok 

talán többet is jelentenek, mint általában, hiszen 

ezen gyerekek, gondolok itt Biankára és Mancira, 

akkor mentek első osztályba, amikor mi elkezdtünk 

Szentjobbon dolgozni és íme, már a felnőttkorba 

léptek és lassan készülnek kirepülni a fészekből.  

Nagyon büszkék vagyunk e lányokra! Ügyesek, összeszedettek és céltudatosak. Szerintem egy szülő 

sem vágyna többre gyerekük részére.  

Kívánjuk Biankának, hogy érje el kitűzött célját, legyen jó egészsége és legyen sok boldogságban része 

egész életében! Szera n. 

 

A kalandtáborban 

Egy szép keddi napon, július 25-én, elindultunk a kalandtáborba. Délután egy órakor vitt minket Sanyo bácsi a 

nagyváradi vasútállomásra. Amikor odaértünk találkoztunk a többi táborozni induló gyerekekkel, ismerkedtünk 

és megvettük a vonatjegyeket. Aztán felszálltunk a vonatra és indultunk a hegyekbe.  

Amikor odaértünk akkor nagyon örültünk és már a sátorunk is fell volt állítva. Elhelyeztük a hálózsákokat és a 

cuccainkat és aztán játszodtunk a többiekkel.  

A táborban minden nap volt valami különlegesség. Nagyon jó volt, mert 

repültünk ejtőernyővel, kwadosztunk,barlangásztunk, hegyet másztunk 

és még sok minden program volt.  

Az ennivalók is nagyon finomak voltak.  

Különösen örvendek, hogy ebben az évben is sok barátot szereztem. 

Nagyon jó volt, hogy elmehettem ebbe a táborba! Örülök, hogy ott 

voltam és minden prógram nagyon jó volt! C. Árpád  



 
 

 
 

 
Július 7-én 

patcas 
ferencz 

 
Július 10-én 

 hamza bobi 
gyermekeket köszöntjük 

  

  

Hírek, infók: 

- Az angol tábor 

folyattódik falunkban 
augusztus 11- ig. Aki 
csak tud vegyen részt 

rajta, mert ha csak egy 
pár angol szó vagy 

mondat marad meg, az 
is valamikor hasznos 
lehet. 

 
- Augusztus 8-án egy 

300 embert számláló 
zarándokcsoport 
érkezik Szentjobbra. 

Közülük néhányan 
Központunkban 

lesznek elszállásolva. 
Biztassuk őket, hogy az 
előttük levő hosszú utat 

zarándoklást 
Máriapocsra 

megtehessék. 
  

- DANKES FEST-re 

készülünk augusztus 
19-én. Ebben az évben  
Erich Wirgler úr és a 

Stiftgymnasium Melk 

lesznek a kitüntetett 

vendégeink.   
Kérjük, hogy mindenki 
segítsen be az 

előkészületekben és az 
ünnepségre 

Központunk  minden 
gyermekét és 
alkalmazottját 

szeretettel várjuk.  
 

 

Az én kalandtáborom 

A táborban minden jó volt. Az első nap ismerkedtünk, a második nap 

elmentünk túrázni... Szinte minden nap játszodtunk métát (ami olyan mint a 

baseball, csak sokkal jobb szerintem), kwadoztunk, pimpongoztunk, 

lövöldöztünk. Nekem nagyon tetszett a barlangászás, fáleg amikor a sáros 

barlangban kúsztunk-másztunk, mert utánna pancsolhattunk a patakban. Volt 

olyan nap is, amikor a vonattal mentünk még feljebb a hegyekben és túrázva 

jöttünk vissza. És szuper jó volt az utolsó este amikor a nagy tábortűz volt, 

buliztunk és táncoltunk.  

Szeretném megköszönni Majoros Tibi bácsinak, hogy ezt a tábort ilyen jól 

megszervezte nekünk. Nem tudom, hogy elfogja-e olvasni ezt a cikket, de 

szeretném megírni, hogy ez a tábor nagyon jó volt és szerintem nem csak én, 

hanem mindenki jól érezte magát. Sok köszönet azoknak akik vigyáztak ránk és 

különösen azoknak, akik finomakat főztek nekünk Márta néninek és Blanka 

nővérnek. Én nagyon boldog vagyok, hogy ott lehettem ebben a táborban és 

nagyon szeretnék máskor is menni ha lehetséges. B. Dániel  

 

Méta (játék)  
A méta egy hagyományos 

magyar labdajáték, amelyet két, 

tíz-tizenöt főből álló, ütőkkel 

felszerelkezett – többnyire 

gyerekekből, diákokból álló – 

csapat játszik. Központunk 
gyermekeinek, már többször volt 
alkalma játszani a Háló táborban is.  

Játékszabályok   Az általános szabályok szerint a 20-30 méter hosszú, két 
rövidebb végén vonallal (métavonal)[2] határolt pálya közepén található a 

különféleképpen megjelölhető – krétával felrajzolt, kövekből vagy fákból 
kirakott – cél (vár, tilos hely, méta). Az egyik csapatot az ütők, a másikat pedig 
a kapók vagy fogók alkotják. A játék során a 60-70 centiméteres ütővel, 

tulajdonképpen bottal vagy husánggal (métabot, métaütő, kámpa, kampaverő, 
mángorló) felszerelkezett csapatok tagjai a vonal mögött felsorakoznak. A 

kapók egyike az ütőknek sorra adogatja (vagy az ütőjátékosok dobják fel 
maguknak), a rongy-, bőr- vagy nemezlabdát, akik azt a lehető legerősebben és 
a legtávolabbra igyekeznek elütni a métabottal. Az elütést követő pillanatban az 

ütő elrohan a tilos helyre, ahol nem lehet a labdával megdobni, és ezt követően 
– ha a helyzetet úgy méri fel – ugyancsak szaladva igyekszik 

visszaérni a vonal mögé, ahol csapatának többi tagja várakozik. 
Mindeközben ha valamelyik fogó elkapja az általa elütött labdát, és 
még visszaérkezése előtt eltalálja vele a soros ütőt, a két csapat helyet 

cserél: az ütőkből lesznek a kapók, és fordítva, a kapókból az ütők 
vagy az éppen futó játékosból fogoly lesz. Ha a fogók egyike még 

röptében elkapja a labdát, ugyancsak szerepet cserél a két csapat. A 
méta különféle változatai a várméta (várasdi), a körméta és a futóméta 

(népi nevei longa méta, 

hosszú méta, kifutós, 
szaladós méta). Azonban 

más helyeken más szabályok 
szerint játszhatják/játsszák 
ezt a játékot. A Kincskereső 

kisködmönben, A Pál utcai 
fiúkban és Heinrich Böll 

Biliárd fél tízkor című 
regényében is említik.  
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