
A HÉT FOTÓJA:  Ez egy igazán szép nap  

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  4 0 .  S Z Á M  

  Szüreti mulatság falunkban 

Szentjobb egy olyan falu, amely hűen őrzi hagyományait, így a szüreti bál 

sem maradhat el az emberek szokásaiból. A szüret többet jelent 
az egyszerű munkánál, ez az alkalom, amikor a szőlősgazda az 
egész évi munka gyümolcsével szembesül. Az Úr szavával 

áldást kérve a szüretre és az ünnepségre, a helybeliek és a 
magyarországi vendégek, szombaton együtt fohászkodtak 

a református templomban, szeptember utolsó napján. Az 
érdeklődők kedvéért, többször is táncra perdültek a fiatalok, amit a 
falubeliek meg is háláltak sok süteménnyel és italokkal.  

Közel hat óra hívogatás után a szentjobbi tánccsoport egy meglepetés 
táncot mutatott be a kultúrházban, ahol  a bálba érkezők csillogó szemekkel, kíváncsian és 

örvendezve nézték őket, visszatapsolva a 
“táncparkettre” a lelkes fiatalokat. 

Központunkból hat gyermek volt jelen a 

táncosok között. Nagy büszkeséggel néztük őket és 
gratulálunk nekik, hiszen a sok próba nem volt 

hiábavaló,  igazán ügyesen helytálltak.  
 

   A hagyományokat 
továbbadó lelkes 

tanítóknak hálásan 
köszönjük ez úton is, 

hogy a gyerekeket 
felkészítették ezen szép ünnepségre. Nagyon felemelő, igazán 
nagyszerű érzés volt a legkisebbektől - a legnagyobbakig látni, amint néptáncokkal, népénekekkel 

felvonultak előttünk. Köszönjük mindenkinek a fáradságos munkát! 



Hírek, infók: 

- Október hónapban 

megkezdődnek 
Központunkban a 
hangszeroktatások.  
KEDDEN délután 5-től 

furulyaoktatás 
SZERDÁN délután 5-től 

gitároktatás 
CSÜTÖRTÖKÖN 5-től 

furulyaoktatás 
SZOMBATON  5-től 

gitáros énektanulás 

melyre énekeseket is 

várunk. 
- Minden  Kedden és 
Csütörtökön 6-7-ig 

ZUMBA a nagyteremben 
 

A Központunk 

nevelőrészlegén dolgozó 

alkalmazottainak figyelmébe 

ajánljuk 

október 6-án, 10 órától  

GYŰLÉS lesz Központunkban 

Sóos Attila  igazgató 

vezetésével. 

Kérjük az érintetteket 

igyekezzenek megjelenni. 

 

 
 

 
 

 
október 6-án 

georg 
wilfinger 

apát urat  
köszöntjük  

sok szeretettel! 
 
  

  

„Nagyok leszünk” Bihar  

Szeptember 30-án ismét elindult a bihari önkéntes 

pedagógusok „Nagyok leszünk” programja. Ezen  alkalommal négy 
tanítónő érkezett hozzánk.  

A gyerekek közül csak a kis ház vette ki aktívan a részét a 
foglalkozásból, egyrészt azért, mert a  gyerekek közül néhányan a 
szüreti felvonulásban vettek részt, másrészt, mert a nagyobbak 

kijelentették, hogy ők nem óhajtanak szombatonként ezen 
programban résztvenni. Ezt tisztáztuk is a jelenlevő önkéntesekkel, 

így a kisebbekkel tartjuk meg ezentúl e foglalkozásokat.  
Jelen szombaton játékos angol órát tartottak, majd kézimunkázásra is sor 

került. De volt lehetőség szabadtéri játszásra és új játékok tanulására is.  

Hálásan köszönjük az önkéntes pedagógusok feláldozott szabadidejét, nem 
utolsósorban a szép, új 

játékokat, mellyel 
megajándékozták 
központunk gyermekeit. 

Szeretettel várjuk őket a 
következő alkalommal is.  

Rafaella nővér 
 

 
Születésnapok  

Az elmúlt hónapban több 
gyermekünknek is megadatott, hogy 

ünnepeltnek érezze magát.  
A születésnapok a legszemélyesebb 
élménnyé alakultak és így minden 

gyerek legalább egyszer egy évben a 
figyelem középpontjában lehet.  

Egyik legérdekesebb szülinapja 
Árpinak volt, kinek Ica néni (egy régi 
igéret alapján) hajnalban adta át a tortát. 

Ez igazán szép meglepetés volt, mert az ünnepelt olyan álmos volt, hogy  alíg hitt a 
szemének. 

 Ugyancsak szép szülinapot ünnepeltek István és Bobi is 
szeptember 29-én.  
A hatalmas torta elfogyaszásához meghívták néhány barátjukat 

is és így együtt ünnepelték meg azt, hogy betöltötték a 14-ik 

életévüket. Mindnyájan sok örömet, jó egészséget és 

több eszet kívánunk nekik, hogy döntéseiket jól 
megfontolva tudják meghozni és boldog életük legyen.  

Sok köszönet a finom torta elkészítéséért 
Maricinek, akit már lassan kinevezhetnénk a Központ 
cukrászának, hiszen már nem is tudjuk megszámolni, 

hogy hány tortát készített az évek során.  
Köszönjük szépen! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Unser lieber 

Abt Georg Wilfinger 
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         Georg 
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