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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 9 .  S Z Á M  

Jótékonysági Koncert Központunk javára 
Advent első vasárnapján jótékonysági koncertnek adott otthont a Melki 

apátság, melynek főszereplői,  a már évek óta jól ismert romániai  

PENTATONICA és a Venezuela 7/4  zenekarok 

voltak.  
A zenekarral már volt alkalmuk találkozni a gyerekeknek is,  

amikor egyszer átutazóban megszálltak nálunk.  
Hálásan köszönjük, hogy felajálják tehetségüket, tudásukat és talentumaikat 

egy jó cél érdekében és teszik ezt már évek óta  Központunk javára.  

Köszönet továbbá a tobolára bocsájtott szép Melki tájképért is, mely jelenleg 
ebédlőnk falát díszíti.  

Köszönjük az Auro-Danubiának és legfőképpen a Melki Apátság dolgozóinak, 
hogy a jótékonysági estet megszervezték számunkra.  

Isten áldása és segítsége legyen minden minket jószívvel támogató emberen! Szera n.  

 

Látogatók Ausztriából 
Az elmúlt héten nagyon kedves ismerőseink, 

Központunk elinditói Ronald és Daggmar Ehlers, valamint  
Róbert keresztszülei a Grill házaspár látogattak el 
hozzánk.  Mint minden évben, most is megajándékozták a 
gyerekeket egy-egy adventi kalendáriummal, hogy a 
gyerekek december minden napján kis édességgel 
készülhessenek a közelgő szép ünnepre. Igaz, hogy a 
legtöbb ablak hamarabb kinyilik az előírtnál, de ezzzel 
nincs semmi baj.  

Vendégeink végiglátogatták a gyerekeket, 
kicsit elbeszélgettek velük és nem lehetett nem észrevenni, 

hogy bizony már mind nagyon 
megnőttek. A kis keresztvíz alá 
tartott gyerekekből, már nagy 
kamaszok lettek.   

Nagyon örültünk 
vendégeiknek és a gyerekekkel 
kis Karácsony előzetest 
tartottunk a számukra. 



Hírek, infók: 

- December 4-én a Szacsvay 

iskola elsősei látogatnak 
hozzánk Fekete Erika 
tanítónővel. 

 
-December 8-án 9.00 órakor 

Központunk 
alkalmazottainak lesz egy  
gyűlése, mely a munkaköri 

leírások újratárgyalását és a 
képviselők megválasztását is 

kitűzte célul. 
 
- December 9-én a  

nagyváradi Jótékonysági 
Adventi vásárba megyünk, 

hova elkísérnek a furulyások, 
akik a Bazilika előtt 
karácsonyi dalokkal fognak 

fellépni. Szombaton 13 
órakor (ebéd után) fogunk 

indulni Váradra.  
 
-December 10-én ebéd után 

TALÁN jön a Motoros 
Mikulás a Szivárványházba.  

 
-December 13-án lesz 
Központunk Karácsonyi 

Vacsorája. 
 

- December 14-én a Bihar- i 
iskolások látogatnak 
hozzánk. 

 
 

 
 

 
 

 
December 6-án 

fábián anna  
kolléganőnket köszöntjük 

December 7-én 

 Bubuj lajos 
 December 8-án 

 Bódis lászló 
December 9-én 

dankó róbert 
neveltjeinket ünnepeljük 

 

  

 
Szentjobb, Október 2017 

Mint minden évben, most is útrakelt a 
Fonatsch cég vezetősége, hogy egy pár napot 

eltöltsenek Szentjobbon és hogy mégtöbb fényt 
hozzanak a falu életébe és a szociális központba, 
melyet a Georg Wilfinger, melki apát védnöksége 

alatt álló Auro Danubia Egyesület támogat 
anyagilag.  

Ezúttal a Tarka kövek házában a gyerekszobákban és a nappaliban LED 
égőkre cserélték a világítást, valamint megújították a vészkijáratot jelző 

lámpákat is, melynek kivitelezésében 

segítségükre voltak Árpi, a központ 
juhásza és néhány gyermek a 

Szivárványházból, így eleget téve a 
törvényes előírásoknak is. Még időben, 

Mindenszentek napja előtt, sikerült a két 
temetőben is (a katólikus és a református 

temetőkben) a Fonatsch cég által 
adományozott villanyoszlopokat 

felállítani és bekötni. Köszönetképpen 
Szentjobb polgármestere minden segítőt 
meghívott vasárnap egy őzgulyásra, 

melyet szabad lángon, üstben főztek.  
A hétórás hazaúton, mely során úgy a 

román-magyar határon, mint Debrecen 
környékén alkohol ellenőrzésen estünk 
át,  volt elég időnk, hogy az elmúlt két 

nap élményeit felelevenítsük. Végezetül 
marad a tudat, hogy ebben az évben is a gyermekek hétköznapjait, ha csak egy 

kicsit is, de meg tudtuk könnyíteni.  Marie-Luise Fonatsch 

 

 


