
A HÉT FOTÓJA:  István elkészítteti a munkát 

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

Központunkban 

 

           Augusztus 21 és 26 között 
különleges foglalkozásra hívtuk 
Központunk lakóit, ugyanis hímző tábort 

szerveztünk. Táborunk célja az volt, hogy a lányoknak megtanítsunk pár hímzési 
technikát. Összesen 15-en vettek részt a foglalkozásokon. Nagy meglepetésemre 

három fiu is résztvett a munkálatokban, kik végig kitartottak és ugyancsak szép 
munkát készítettek el.  

                      A foglalkozások nagyon időigényesek voltak és 
nagy figyelmet igényeltnek. Mivel a jelentkezők közül páran még tűt 

sem tartottak kezükben, egészen az alapoktól kellett kezdeni az 
oktatást, de igazán dicséretes, ahogy a jelenlevők ügyesen dolgoztak 

és végül szép munkákat készítettek el.  
 A foglalkozásokat minden nap 10-kor kezdtük, a himzési 
technikák bemutatása audiovizuális formában történt. A varrás 

oktatását  a nővérek vállaltuk és nagy köszönettel tartozunk Miklós 
Jutka nevelőnknek, aki végig segédkezett a kisebbeknek a varrásban.   

   A tábor 
végére 

minden résztvevő elkészített egy hímzett táskát és az 

ügyesebbek készítettek egy könyvjelzőt melyre 
kivarrták a saját nevüket.  

Táborunk 
helyszínét a 
Szent István 

Szociális Központ  biztosította, amelynek jól felszerelt kézműves termében 
minden szükséges eszköz adva volt,  a célunk kivitelezéséhez.  

A képzés szellemi értéke felbecsülhetetlen. A tábor idején a 
gyerekek élvezték az együtt töltött időt, alkalmunk volt beszélgetni, 
egymásra figyelni, segíteni egymásnak. Nagyon élvezték az együtt töltött 

időt és végül büszkén mutatták meg többnapos munkájukat.  A legszebb munkát Ferenc készítette el, ki 
bebizonyította, kogy nem hiába jár a képzőművészetire. Nemcsak a rajzoláshoz, festéshez van jó érzéke (ő 
készítette táborunk plakátját), hanem mint kiderült, a fonalakkal is nagyon jól bánik, ugyanis tökéletesen 

díszített fel kalócsai mintával egy táskát.  
Hálásan köszönjük a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek és a Communitas Alapítványnak, 

hogy anyagiakkal támogatták kezdeményezésünket, hogy ezt a tábort megtarthattuk.     Szerafina 
nővér 

 

 

 
 
 

 



Hírek, infók: 

- 2017. szeptember 10-én, 

vasárnap,     BÚCSÚ 

Szentjobbra zarándokolnak a 

Nagyváradi Római Katolikus 

Egyházmegye papjai és hívei, 

ahol a 11.00 órakor kezdődő 

szentmisén a Boldogságos 

Szűzanya közbenjárását, 

Szent István és Szent László 

király oltalmát kérik 

közösségeink, családjaink 

megújulásáért. A szentmise 

főcelebránsa és szónoka 

Bábel Balázs kalocsa-

kecskeméti metropolita érsek 

lesz. Az áldást követően 

Szentjobb utcáin körmenetet 

tartanak a zarándokok a 

Brünn- i Fekete Madonna 

felújított kegyképével.  

Böcskei László megyés 

püspök 2016-ban kiemelkedő 

szentéllyé nyilvánította a 

szentjobbi 

plébániatemplomot és 

meghívta az egyházmegye 

híveit, hogy minden évben 

közösen üljék meg a 

Boldogságos Szűz 

születésnapját, a templom 

búcsúünnepét. 

 
- Szeptember 11-én 
kezdődik az iskola.  
E héten előkészülünk, hogy 
minden gyereknek legyen 
meg az iskolakezdéshet a 

szükséges tanfelszerelése. 

 
 

 
 

 
 

Szeptember 9-én 

 
Pál eniko 

kolléganőnket  
 

köszöntjük 

  

Élmények a Cserkésztáborból 

 Egy szép napon, Augusztus 22-én, elindultunk a cserkészekkel 
táborozni Barátkára (románul Bratca). Ott több más cserkészcsapat gyűlt össze 
egész Bihar megyéből és nagyon jó versenyek 

voltak. Volt métázás, kötélhúzás,  golyaláb, sítalp, 
mocsárjárás meg sok más érdekes csapatjáték.  
A mi csapatunk harmadik lett.  A legjobb az volt, 

hogy felvoltunk osztva tatárokra és magyarokra és 
őrizni kellett éjjel is a zászlót. Mi tatárok voltunk 

és egy éjszaka megvártuk amíg a másik csapat őre 
elaludt és eltudtuk venni a zászlójukat. Minden 
nap nagyon jó volt és nagyon jó ennivalók voltak, 

még deszert is. Minden este ültünk a tábortűz 
mellett  és szuper jó volt minden. Örülök, hogy én 

is mehettem!  
C. Árpi 
                                   Cserkésztábor  

 Az első nap ismerkedtünk, a második 
nap különféle versenyek voltak és volt olyan, 

hogy éjszaka is kellett őrízni egy 
zászlót. Köszönjük Seres Ibolya 

néninek, hogy elvitt minket is ebbe a 
táborba és nagyon jó volt! Köszönjük 
szépen! B. Dániel 

 
 

Cserkésztáborban 

 Nekem nagyon tetszett a 
cserkésztábor. Első nap amikor 

odaértünk, azt hittük meg fogunk 
fagyni, olyan hideg volt. Nagy 
dombok között voltunk és csak néha 

sütött a nap. De nagyon jók voltak a 
játékok, finom volt az ennivaló és jó 

volt a tábortűz mellett ülni. Az volt 
a legjobb, hogy úgy jöttünk haza, 
hogy nagyon jó volt a tábor!  

D. Róbert 
 



Történelmi körúton Szatmár 
megyében 

Az elmúlt hétvégén csodálatos ajándékban 

részesültek Központunk gyermekei. A hosszú 

nyárivakáció utolsó kiruccanásaként, egy jótevőnk 

jóvoltából megtekinthettük Szatmár megye 

nevezetességeit. Elmentünk Erdődre. Itt láthattuk a nagyszerűen felújított várat.  

 

 

Megtekintettük a Petőfi Sándor emlékművet, majd Bakócz Tamás 

mellszobrát,(Aki dominikánus pap, bíboros, győri, majd egri püspök, végül esztergomi érsek, névleges 

konstantinápolyi pátriárka volt. Az egye tlen magyar pap, akinek komoly esélye volt, hogy pápa legyen).  

 

Később Ákosra mentünk, hogy megtekintsük 

Szatmár megye egyik legrégebbi templomát, a 

változatos történetű ákosi református templomot. Az 

impozáns román kori műemlék festett népi 

motívumaival a térség legértékesebb építészeti 

épületegyüttese. A hagyomány úgy tartja falait 

lehetetlen bevakolni - vöröslő téglafalai monumentális 

hatást kölcsönöznek a monostortemplomnak.  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1564864580254783.1073742073.100001937678010&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1564864580254783.1073742073.100001937678010&type=3


Majd utunk Sződemeterre vitt, itt született  

Kölcsey Ferenc, a magyrok nemzeti imájának, a 

himnusznak a szerzője. Megtekintettük az épülő 

Kölcsei Központot és a tiszteletes úr nagyszerű 

előadást tartott nekünk a költőről, majd a himnusz 

eléneklésével zártuk látogatásunkat.  

Innen Tasnádra mentünk, hol 

jól esett pihenni a hosszú út után, 

majd vasárnap együtt mentünk a 

templomba. Itt néhányan a gyerekek 

közül találkoztak kereszt-szüleikkel 

és ismerősökkel, hiszen itt sokszor részesültek már központunk gyermekei 

különleges vendéglátásban családoknál. Megtekintettük Tasnád múzeumát és búcsút 

intettünk ismerőseinknek, mert történelmi körutunk folytatódott.   

Innen Ady Endre 

felé vettük az irányt. 

Megtekintettük neves költőnk szülőházát és az 

emlékét őrző otthonát.  

Később átmentünk Nagykárolyba, hol a Károlyi 

kastély meseszép belsejét tekintettük meg és látogattuk 

végig impozáns termeit. Mivel eleredt az eső gyorsan 

hazafelé vettük az irányt, de feltöltődve és tele szebbnél 

szebb élményekkel érkeztünk haza.  

Hálásan köszönjük jótevőnknek Gui Katalinnak ezen csodálatos 

utazás megszervezését! Köszönjük   Dr. Földes Béla közreműködését és 

mindazoknak, kik segítséget nyújtottak, hogy ezen kirándulás 

megvalósuljon!  Nagyon szépen megköszönjük Márkus Mária tanárnőnek, 

hogy segített terelgetni a csoportot, Gelencsér Zsolt buszsőförnek a 

türelmes munkáját.  

Köszönettel Szerafina nővér, Rafaella nővér, valamint Központunk összes gyermeke és fiatalja.  

 


