
 

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 1 .  S Z Á M  

Fűtési támogatás 
 Az elmúlt hét folyamán megérkezett a Schweighofer cég által adományozott pelet támogatás. Nagy 

örömünkre az Apát úr közbenjárására a fennt említett cég még három évre aláírta központunk fűtési 
támogatását. Ez nagyon nagy támogatást jelent Központunk részére, hiszen a házakat nem tudnánk a téli hideg 

napokon megfelelőképpen fűteni, a gyerekeknek meleg otthont bíztosítani, ha nem kapnánk ilyen jellegű 
segítséget.  
 Évente három alkalommal kell érkezzen egy ilyen támogatás, ahhoz, hogy a hideg hónapokban 

kifűthessük a házakat. Most az első transzport érkezett meg, melyben 20 zsák pelet volt felpakolva.  
 Ez úton is szeretnénk hálás köszönetünket 

kifelyezni a Schweighofer cég vezetőségének, a 
nagy támogatásáért.  Köszönjük, hogy segítségükkel 

központunk 

gyermekei 
kellemes, 

fűtött 
otthonban 

élhenek. 

 

 

 

Gyűlés Központunk szociális részlegében 

Központunk munkásainak több mint 50%-át a  

szociális részleg teszi ki, mely a gyerekekkel  
közvetlenül érintkező nevelők, pedagógusok és a  szociális munkásokból áll.  

  Az elmúlt pénteken a részleg vezetője Sóos Attila gyűlést hívott össze, hogy az érintett munkásokkal 
tudassa a legújabb változásokat, felhívja a figyelmet a nehézségekre és megvitassa a legújabb gondokat.  
 Sok köszönet mindazoknak, akik eljöttek e gyűlésre, kiváltképpen azoknak, akik az éjszakai műszak 

után fáradtak be. Köszönet mindenkinek az áldozatos, sok stresszel járó és nagyon sok türelmet igénylő 
munkájáért! Egyszer talán látni fogjuk a gyümölcsét is. Szera n.  
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Antal Nikoletta 
Az aradi vértanúk 

emlékére 
Szomorúan kel fel a nap e napon, 

Jó emberek hullottak el Aradon. 

13 magyar vitéz őszinte hite 
Őket mégis a halálba vitte. 

Szabadságért küzdöttek, 

S mégis ezért bűnhődtek. 

Mit hóhérjaik felsoroltak, 

Nem voltak, csak hamis vádak.  
Emlékezzünk most reájuk, 

Kiknek nem volt fontos, csak 

hazájuk. 

Hősként éltek, hősként haltak, 

Magyar népre büszkeséget 
hagytak. 

Őszi, hűvös éjszakában, 

Vértanúknak évszakjában 

Ezer csillag ragyog az égen, 

Köztük 13 a vértanúkért, 
büszkeségben. 

 

Hírek, infók: 
- Csütörtökön, október  
12-én egy németországi  
plébánia képviselői  
valamint a nagyváradi Szent 
László plébánia hívei, 
élükön Ft. Pék Sándor 
atyával és látogatnak meg 
minket. 
Látogatásuk fő célpontja 
zarándoklat a szentjobbi 
Mária kegyképhez, hol egy 
szentmisén vesznek részt. 
Majd 12 óra körül 
meglátogatják 
központunkkat, itt 
ebédelnek és útjuk végén 
megkoszoruzzák a német 
eldeportáltak emlékművét. 
Aki szeretne, az  nyugodtan 
csatlakozhat hozzájuk.  
A gyerekek viszont nem 
hiányozhatnak az iskolából, 
éppen ezért csak a délutáni 
koszoruzásnál kísérik majd 
el a vendégeket, azok akik 
addig hazaérnek a suliból.  
 
- Október 15-én családi 

napot tartunk a Tasnádról 

érkezett ismerőseinkkel,  

a minket már évek óta 

látogató és támogató 

katolikus családokkal. 

A családi napot a 

templomban kezdjük majd  

a 10 órási szentmisén.  

Ezt után lesz egy  közös 

ebéd, melyet  játékok  

és sok érdekes  munka 

 fog követni.  

 

 
 

 
 

 
Április 9-én 

Ft. rajna 
józsef 

Vezetőtanács Tagunkat 

Április 10-én 

 bódis zsombor  
fiatalunkat köszöntjük 

  

  

 

Őszi vetés 

 
Az elmúlt héten kemény munkálatok 

voltak a szántóföldjeinken. 

Munkásaink 8 hektárt sikerült 

bevessenek tritikáléval.  

 

 
Tevékenységek a szentjobbi  

iskolában 

 
Október 5-én  az oktatás napja alkalmából, a  

hetedik osztályban, könyvjelzőket készítettünk 

ajándékba tanáraink részére.  

 

Október 6-án az aradi vértanukró l emlékeztünk meg 

iskolánk udvarán. 
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