
A szentjobbi Szent István 

Szociális Központban 

nevelkedő gyerekek,  

kívánnak minden őket nevelő 

és ellátásukról gondoskodó 

személynek, valamint minden 

Központunkat támogató 

barátnak és ismerősnek  

egy sikerekben, egészségben és 

boldogságban gazdag , békés  

ÚJ ESZTENDŐT! 

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 I .  É V A D  1 .  S Z Á M  

Kívánságok az Új Évre 

Adjon Isten új évet, 

Az új évben egy új széket! 

Adjon elé asztalt, nagyot, 

Terítéket, szép gazdagot! 

Mindennapi kenyerünket, 

A székünkön a helyünket, 

Asztal körül helyet másnak! 

Helyet az egész Világnak! 

Adjon Isten jó szándékot, 

Tiszta szívből ajándékot! 

Erőt, tudást, akaratot, 

Fehér lelket, patyolatot! 

Adjon néktek békességet, 

Szorgalmat, jó egészséget! 

Igaz társat, hű barátot, 

Tiszta házat, jó kabátot! 

Jó kabátban jó nagy szívet, 

Jó nagy szívben igaz hitet! 

Igaz hitben igaz élet! 

...Adjon Isten boldog évet! 
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Január 7-én 

 Csányi 
József 
kollégánkat 

 köszöntjük 

  

  

Beszámoló Szilveszter estéről 

Vasárnap volt az év utolsó napja, 

délelőtt 10-kor elmentünk a templomba, 

ahol a tisztelendő úr mise végén beszámolt 

a 2017-es évről, majd letérdeltünk az 

Oltáriszentség elé és köszönetet mondtunk 

azért, hogy megérhettük szerencsésen az év 

végét.  

Este lementünk mind a 

Szivárványházba. Itt miután elszállásoltak minket, közösen vacsoráztunk és utána 

elkezdődött a szilveszteri buli. Köszönjük mindazoknak, akik a vasárnap estét széppé 

varázsolták. Köszönjük Szerafina nővérnek, hogy elvállalt minket, hogy mindnyájan 

együtt ünnepeljünk. 

Az ünnepség úgy kezdődött, hogy mindenki kapott egy csomagot, de azt úgy kapta 

meg, hogy el kellett mesélje, hogy mi volt számára a legjobb az elmúlt évben és aztán 

valakit megajándékozott. Miután kibontottuk az ajándékokat, felmentünk a 

nagyterembe, hol lehetett táncolni és nagyon jó volt a kivilágítás.   

Éjfélkor felöltöztünk és lementünk az udvarra, ahol a nagyok eldurrantották a 

petárdákat, majd visszatérve a terembe kibontottuk a gyerekpezsgőket, amiket Éva 

néni és Ottó bácsi ajándékoztak nekünk, és 

koccintottunk, meg Boldog Új Évet kívántunk 

egymásnak. 

Később még jó sokat táncoltunk és vicces 

kabaré jeleneteket néztünk. Nagyon jól éreztük 

magunkat! Majd megnéztünk egy filmet: „Mi a 

manó”- volt a címe, jó vicces volt és aztán mentünk 

aludni. 

Másnap együtt reggeliztünk, majd elmentünk a 

templomba, az év első miséjére, hogy a jó Isten segítségét 

kérjük erre az Új Esztendőre. Mikor aztán az ebédnél együtt 

voltunk ismét 

koccintottunk és 

felköszöntöttük a 

nevelőinket és a 

konyhásokat, akik 

szolgálatban voltak.  

Én most kívánok 

mindenkinek         Istentől 

megáldott, békés Új 

Esztendőt!   
                       K. István 



Hírek, infók: 

- December 27-29 között 

Georg Wilfinger Apát úr 

látogatott meg minket. 

 

- December 27-én este Csányi 

Manci 19 éves fiatalunknak 

ünnepeltük meg születésnapját 

egy lányos kirándulással 

Nagyváradra és  este 

felköszöntöttük őt egy kis 

tortával meg tánccal. 

 

- December 28-án hat  

gyermekkel: Marius, Bobi, 

Andrea, Gabriella, Sergiu és 

Istvánnal korcsolyázni voltunk az 

Nagyváradon Era parkban. 

 

- December 29-én régi kedves 

ismerőseink Molnár Dóra és 

Attila látogattak meg minket sok 

szép társasjátékkal ajándékozva 

meg Központunkat. 

 

- December utolsó napjaiban sok 

munka volt a szilveszteri 

ünnepség előkészítésével.  

Köszönöm mindazon fiataloknak, 

akik aktívan kivették részüket a 

sütés, főzésből (kiemelem Darius 

és Feri munkáját) vagy a terem 

előkészítésében szorgoskodtak. 

 

- December 31-én 10.00 órakor 

volt katolikus és a református 

telmplomban az év végi hálaadó 

szentmise. 

 

- A 2018-as év küszöbét  

boldogan táncolva együtt léptük 

át a gyerekekkel és reméljük ez 

az örömteli együttlét fog kísérni 

egész évben minket. 

Boldog Új Évet! 
 

- Január 2-án négy 

szociálpedagógiát tanuló 

praktikás érkezik hozzánk 

Ausztriából. 

 

- Január 6-án Vízkereszt napján 

10-kor megyünk Szentmisére 

majd délután várjuk Gábor atyát 

a szokásos házszentelésre a 

Szivárványházba. 

Montagsbericht 
 

   

 

  -  Am 27. Dezember hatten wir den 19. 

Geburtstag von Manci Csanyi gefeiert. Wir sind 

mit einigen Freundinnen nach Oradea gefahren. 

Dann haben wir zu Hause eine Torte gegessen 

und haben gemeinsam gefeiert.  

 

 

 - Am 28. Dezember sind wir mit 6 Kinder nach 

Oradea Eislaufen gefahren. 

 

  

 Am 29. Dezember ist ein junges 

Ehepaar zu uns gekommen. Sie 

kommen regelmässig zu uns und 

bringen neue Spielsachen mit 

 

  

  

Silvesterparty. Ich möchte mich 

ganz besonders bei Darius und Feri für die Küchenarbeit 

bedanken. Ich bedanke mich auch bei allen Kindern, die bei der Dekoration 

geholfen haben.  

 

 Am 31. Dezember waren wir um 10:00 Uhr in der Katholischen und 

Evangelischen Kirche, um uns bei Gott für das gute Jahr zu bedanken.  

Wir sind in das neue Jahr 2018 zusammen mit allen Kindern tanzend und 

fröhlich gerutscht. Wir hoffen, dass das ganze Jahr fröhlich sein wird. 

 

 Am 2. Jänner sind zu 

uns 3 Praktikantinnen 

und 1 Praktikant aus 

Österreich 

gekommen.  

 

 Am 6. Jänner ist ein 

Feiertag. Um 10:00 Uhr 

werden wir in die Kirche 

gehen und wir erwarten 

Priester Gabriel am 

Nachmittag, um das 

Regenbogenhaus zu 

segnen. 

Am letzten Tag vom Dezember
gab es viel Arbeit im Haus für die

Zwischen 27. – 29. Dezember hat uns Abt Georg Wilfinger besucht.


