
A HÉT FOTÓJA:  Bobi zsákmánya 

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 3 .  S Z Á M  

 

Táborban 

Feketeerdőn 

  Augusztus 16-21 

között Központunk 
18 gyermekével és 
fiataljával mentünk 

Feketeerdőre, hol a 
Betettyóújfaluból 

érkező 
gyermekekkel 
táboroztunk együtt. 

 

A tábor mindennapjait átszőtték a táncok, Pál Enci 
kolléganőnknek köszönhetően, továbbá barangoltunk a közeli 

erdőkben, a dombokat másztuk meg, a gyerekek szívesen pancsoltak 
a patakban, de voltak érdekes versenyek is, melyeket a 

magyarországi nevelők édeséggel és érdek  es játékokkal jutalmaztak.  

Sajnos a vízeséshez való kirándulásunkat elmosta az eső, de 
a gyerekek ennek is nagyon örvendtek.  

Mint a tábor 

főszervezője szeretném 
megköszönni 

Központunk 
vezetőségének a tábor 

támogatását, a Gyermekvédelemnek, hogy ebben az évben is 

rendelkezésünkre bocsájtotta a szabadidős központot. Külön 
köszönöm kolléganőimnek, akik eljöttek és vállalták, hogy 

szabadidejükben is felvigyázzanak a gyerekekre ezen táborban! 
Rafaella nővér.  

  Gyerekek beszámolója a táborról 

Szerdán érkeztünk meg Feketeerdőre a táborba. Délután elmentünk 
egyet sétálni az erdőbe. Csütörtökön elmentünk a vízeséshez, amely egy nagyon jó emlék marad, mert ebben az 

évben jól elvert az eső. Csurom vizesek lettünk amíg hazaértünk. De nem lett semmi bajunk, mert hamar ruhát 
cseréltünk és megszáradtunk.  

Pénteken különféle versenyek voltak. Nagyon jókat szórakoztunk.  Amúgy minden este volt tánc és 

megismerkedtünk a Berettyóújfalusi gyerekekkel is. Szombaton reggel sajnos haza kellett jöjjünk, mert 
készültünk az ünnepségre. De amúgy minden jó volt! D. Claudia 

 
Mie mi-a plăcut la Pădurea 

Neagră, fiindcă m-am 

împrietenit cu Adrien, Gergö, 
Arni și Vivi. Mi-a plăcut 

când am mers la cascadă și 
am făcut poze acolo. A fost 

foarte plăcut și seara când am 

dansat și când am avut 
diferite jocuri distractive.  

                           L. Gabriela 
 



Hírek, infók: 

- Augusztus 17-24 között 

sportiskolásaink Darius és 
Florin edzőtáborban lesznek 
Arieseni-ben. 

 

- 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.  
 

- Augusztus 20-án Központunk 
védőszentjének,  

 Szent István királynak van az 
ünnepe. 
Mivel több vendég érkezik 

hozzánk Ausztiából ünnepi 
szentmisét tartunk 

Központunkban a déli órákban 
német és magyar nyelven. 

Mindenkit szívesen látunk! 

 
 

 
 

 
Augusztus 14-én 

Karl 
Nestelberger 
 Vezetőtanács tagunkat 

köszöntjük sok szeretettel 

 
Augusztus 15-én 

 mikó éva 
kolléganőnket 

 

Augusztus 16-án 

obada andrei 
fiatalunkat 

  

 Augusztus 19-én 

patcas benjamin 
fiatalunkat és 

Rusz Irén 
kolléganőnket köszöntjük  

sok szeretettel 

Feketeerdőn 
megismerkedtünk a 

magyarországi 
gyerekekkel. Voltunk 

fürödni a patakban, 
sokat sétáltunk az 

erdőben és fociztunk. 

Nagyon jó volt! Amikor 
voltunk a vízesésnél, 

akkor elkapott minket az 
eső, de az is jó volt. 
Nagyon jól éreztük 

magunkat. B. Dániel 
 

Szerdán mentünk Feketeerdőre és ott megismerkedtünk a magyar 
fiukkal, lányokkal. Kedden elmentünk focizni, igaz, hogy mi kikaptunk 

de jó volt akkor is. Csütörtökön elmentünk a vízeséshez de amire 

odaértünk eleredt az eső, így menedéket kerestünk és egy szikla alatt 
vártuk meg Emese nénivel míg elállt az eső, majd hazamentünk. 

Pénteken különféle versenyek voltak, majd ismét elmentünk focizni és  
jobb volt, mert  csak 11-12-re kaptunk ki. Szombaton Sanyi bácsi jött 

értünk és hazavitt minket. P. Beni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


