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Találkozás a Lovagokkal 

November 10-12 
között régi kedves barátaink a 

Sárospataki lovagok és más 
ugyancsak kedves 
hagyományőrző barátok 

látogattak meg minket.  
Egy kicsit játszódtunk, 

barátkoztunk, de 
mindenekelőtt tanultunk emberséget, szeretetet, egymásra 
való odafigyelést a lovagok  jó-példájából.       

Köszönetünket nem is tudjuk kellőképpen kifejezni 
ezen jó szándékú embereknek, kik időt, 

energiát és nem utolsó sorban anyagiakat 
nem sajnálva, már évek óta figyelmükkel 
kitüntetik a szentjobbi Szent István 

Gyermekotthon lakóit.  
Sok köszönet azoknak is, akik 

adományaikat ( ruhaneműket, 
játékokat, egyéb hasznos dolgokat) 
küldték el a lovagok által a gyerekeknek, nem 

utolsó sorban a sok könyvet, mellyel könyvtárunkat 
gazdagíthatjuk.  

Hálásak vagyunk a együtt töltött nap minden 
tevékenységéért, a nagyszerű játékokért, az íjazásért, a táncokért, a szép és hangulatos Szent Márton életének 

a bemutatásáért, nem utolsó sorban a szakácsok minden munkájáért, a finomságokért, amelyekkel tápláltak 

minket.  Isten áldása és szerető figyelme legyen minden támogatónkkal és családaikkal! Szerafina nővér 
         Beszámolók a lovagokkal töltött napról 

Az elmúlt szombatot együtt töltöttük a sárospataki és más 
helyiségekből érkezett lovagokkal. Mindenkinek volt elfoglaltsága. 
Volt aki főzőtt, volt aki íjjászkodott, vagy játszott a különféle 

játékokkal. Amikor elkészült a bogrács, akkor közösen 
megebédeltünk. Nagyon finom volt. Délután a fiúk játszodtak egy 
focimeccset a lovagokkal.  

Este, amikor sötétedett, tábortűz mellett bemutatták nekünk 
a lovagok Szent Márton életét. Nagyon szép volt. Imre bácsi 
bemutatta  nekünk a szent életét és a lovagok viccesen 

leszerepelték, ahogy Márton segített a kolduson. Lámpásokat gyújtottunk és tanultunk egy éneket is Szent Mártonról. Jó 
volt a meleg tűz mellet énekelni és szórakozni.  Vacsorára finom pizzát készített nekünk Gábor bácsi. Szuper finom volt!!! 

Vacsora után Feri bácsi táncházba hívott minket. Moldovai táncokat tanított nekünk és együtt mulattunk a lovagokkal.  
Köszönöm Vitéz Lajter Imre bácsinak, hogy pár éve segített a lovagokkal megismerkedni, hogy minden évben 

azóta is eljönnek és egy nap együtt játszanak velünk. Köszönjük a vezérnek Zsolti bácsinak is, hogy 

ilyen szép programot szervez mindig nekünk, sok meglepetéssel. Remélem nyáron is eltudnak majd 
jönni hozzánk! Szeretettel várjuk! K. István 



 Nekem nagyon tetszett a lovagokkal 
töltött nap, mivel megtanulhattam olyan 

dolgokat is amiről nem tudtam eddig. 
Megtanultam nyilazni, mert az íjjász lovag 
megmutatott egy olyan technikát, amivel 

könyebben lehet a tábla közepébe lőni, vagy 
legalább a táblát eltalálni. Ezt a technikát úgy 
kell használni, hogy először megnézed a célt és 

utána ösztönösen ellövöd a nyilat, ezt nevezik 
ösztönlövésnek. Azt is megtanultam, hogy ha 

nem akarom, hogy mozogjon a kezem mikor 
lövésre készülök, akkor a hüvelykújjamat nekitámaszto az arcomnak és így könyebb célba találni.  

A lovagok bemutatták nekünk a világ leggyorsabb kardját. Nagyon jó volt a harc bemutató .  

Később leültünk enni és nagyon finom volt a bogrács, mert kinn készült. Sokan segédkeztek a szakácsoknak. Gábor 
lovag remek ennivalókat készített nekünk egész nap.  

Ebéd után kihívtuk a lovagokat egy foci mérkőzésre. A foci nagyon jó és szórakoztató vol t. Igaz, hogy mi kikaptunk 2-

1-re de én nagyon élveztem a játékot. Nekem nagyon tetszett az egész nap és remélem, máskor is megismételjük! 
 P. Ferencz 
 

A hétvégénk nagyon jó volt, mert újra találkoztam a régi 
barátaimmal és sokat dumáltunk, játszodtunk,  nevettünk és 

végre nagynak tekintettek. H. Bobi 
 

Köszönjük, hogy 
eljöttek és foglalkoztak 
velünk a lovagok.  

Új emberekkel is 
megismerkedtem és 
nagyon jó volt játszani 

Zsolt főnökkel, Csabival, 
Andrással, Ferivel, 
Gáborral, Csengével  

és mindenkivel.  
            R. Zsolti 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Szombaton 10 órátol kezdődtek a közös programok a lovagokkal. Sokat 

játszodtunk és nekem az tetszett, mikor kellett hármasával a talpokon lépkedni.  
Sok embert megismertem, legjobban Anna-Máriát mert kedves volt és 

segítőkész. A vacsora is finom volt, külön meg szeretném köszönni a konyásoknak, 

mert olyan finom ennivalót készítettek nekünk. Nagyon finom volt.  
Jövőre is szeretném, hogy legyenek ilyen jó játékok mert nagyon élvezzük. Az 

is nagyon jó volt, amikor vacsora után táncoltunk és Feri furulyázott nekünk. Nagyon szép volt az erdélyi furulya, nekem 

tetszett, mert az szépen hangzott, és mindegyik tánc érdekes volt meg szorakoztató. Köszönünk szépen  mindenkinek 
mindent! Sz. Andrea 

 

Nekem nagyon jó volt ez a 
hétvége. A legjobban az tetszett, hogy 

sokat íjjazhattam. Nagyon jók voltak a többi 
játékok is. A bemutatók, a harcok is jók 
voltak. Nekem nem kellett ismerkedjek, 

mert szinte mindenkit ismertem és ez jó 
volt. A focizás egy nagy élmény volt, az 

nagyon jó volt, mert a lovagokkal még nem fociztunk és alíg 

várom, hogy mikor jönnek újra hozzánk, hogy megint focizzunk! Sokat nevettünk, kacagtunk és nagyon jó volt!  
      D. Róbert 

 

Számomra az volt a legjobb, hogy sok féle játékkal játszhattunk. 
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik e napot megszervezték nekünk 
és külön köszönöm mindenkinek aki eljött velünk játszani. Hálás köszönet 

mindenért!!!  L. Gábriel 
 

Nekem az tetszett a legjobban 
szombaton, mikor Sanyi bemutatta 
nekünk a világ leggyorsabb kardját. 

Nagyon jó volt, hogy íjjaztunk jó sokat és István nagyon türelmes volt és jól tanított 
minket. Az is szuper volt, amikor fociztunk és döntetlen lett. Finom volt a pizza is 
és jó volt mert jó sokat ettünk, majdnem kipukkantam, annyit. Szerintem a szakács 

érdemelne egy kupát. R. Andris 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Hírek, infók: 

- November  14-én 

megtartjuk Központunk 
alkalmazottainak 
szokásos éves 

Mentálhigéniás napját.  
Minden alkalmazottnak 

ajánlatos  résztvenni ezen 
csapatépítő 
tevékenységen, melyet 

ezen évben Nagyváradon 
tartunk meg.  

Indulás a Központ 
udvaráról 9.30-kor.  
A gyerekek e napon 

mindkét házból,  iskola 
után a Szivárványházban 

lesznek Szerafina 
nővérrel.  
Jó kikapcsolódást és 

feltöltődést  kívánunk 
dolgozóinknak!!! 

 
- November 17-én 
Kreatív napot tartunk a 

váradi Manus Pulchrae 

támogatásával. 

16.00-tól a nagyteremben 
tartjuk majd e 
foglalkozást, melyre a 

falu gyerekeit is 
szeretettel várjuk.  

 
- November 20-23 között 
továbbképzés lesz 

Központunkban a 
nevelőrészleg 

dolgozóinak. 
Téma „A kiégés és annak 
megelőzése”  

Az előadások 
délelöttönként lesznek, 

hogy a gyerekekkel való 
foglalkozást ne 
akadályozzuk. 

 
- November 24-én 

főtámogatóink  
 az AURO DANUBIA 
képviselőinek látogatását 

várjuk. 
 

- November 27-30 között 
a gyerekek keresztszülei 
valamint Központunk 

elindítói az Ehlers család 
látogatnak meg minket 

Ausztriából. 
 

 

Szombaton itt jártak a lovag 
barátaink és egész nap különféle 

programok voltak velük. Lehetett 
íjjászkodni, gólyalábakon járni, 
különféle ügyességi játékokat 

játszani, bárányt fogni (nem igazit), 
csontozni. Aztán a lovagok 
harcbemutatót tartottak és mi is 

harcoltunk ellenük.  
Megismerkedtünk Gábor bácsival, aki amikor mentek haza, adott nekünk hazai 

termesztésű almát. Azt mondta, hogy amikor jön jövőre, akkor sokkal többet fogunk 
játszani. Itt volt Sára meg Ancsa is Feri testvére és nekem nagyon tetszett a csontos játék, 
amit Feri talált ki. 

Este a sötétben 
szépen összegyűltünk a 
tábortűz mellett és 

énekeltünk Szent 
Mártonról. A lovagok 
bemutatták nekünk az ő 

életét. Nagyon vicces volt, 
mert érdekesen 
szerepelte le Balázs a 

leprást, meg a ló Csaba 
volt és Mártont pedig Zsolt 

vezér alakította. Jókat nevettünk de szép volt  többet megtudni ezen szentről. 
Vacsora után Feri meg Ancsa moldvai táncokat tanítottak nekünk. Az első tánc a 

kecskés tánc volt. A lépések betanulása után közösen jártuk a táncot. Nagyon jól éreztük 

magunkat, nagyon jó volt újra találkozni a lovagokkal. D. Claudia 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Hálásan köszönjük e találkozó felejthetetlen élményeit!  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


