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- Am 30. März, am Karfreitag haben 

mehrere von unseren Jugendlichen auf dem 

Passionsspiel in der Kirche teilgenommen. 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

Húsvéti emlékeink 

Húsvét ünnepére mindig nagy lekesedéssel készültünk a 

gyerekekkel, de ebben az évben talán sokkal több izgalommal, 

ugyanis a fiatalok Nagypénteken megelevenítették a Passiót. Ez 

nem volt egy előadás, sokkal inkább egy tanúságtétel Jézus 

keresztje mellett. A fiatalok kellő komolysággal, 

összeszedettséggel, vitték végig a szemlélőket Jézus keresztútján. 

Nagyon megható perceket éltünk át.  

Központunk jövendő bérmálkozói is megjelentek a színen, amely 

számomra külön öröm volt és ez uton is köszönöm, hogy 

vállalták a közreműködést! Szera n. 

 Természetesen a legjobban várt nap Húsvéthétfő volt, 

amikor a fiúk felkerekedtek lányokat locsolni.  

Igaz, hogy egyesek a 

felmosó vederrel 

próbálkoztak, de 

nem volt sikerük.  

 

A lányok csak az 

ügyes fiukat, 

legényeket 

fogadták. 

 

 

 

 

 

        
     

     
   

   

        
     

      
   

    

        
     

      
   

    

- Zwischen dem 26. u. 30. März haben 
unsere Kinder und Jugendlichen innerhalb 
des Programms „Schule anders“ an unter-
schiedlichen Entwicklungs- und Spielpro- 
grammen bzw. an Ausflügen teilgenommen.

       
    

- Am 27. März hat die monatliche Team- 
sitzung in unserem Sozialzentrum
stattgefunden.

- Zu Ostern haben wir von Herrn Peter 
Zidar viele Geschenke, Obst, Getränke,
Kaffee, Nutella und neue Kleidungsstücke
bekommen. Wir sind sehr dankbar für alles 
und herzlichen Dank an Herrn Zidar für 
diese Gaben.

       
       

        
    

- Genauso eine große Überraschung gab es 
für uns am Palmsonntag, als die Familie 
Nagy aus Tasnad uns besucht mit einer 
großen Torte beschenkt hat.

- Herzlichen Dank auch an die freiwilligen 
Pädagoginnen für die Osternüber-
raschungen und für die Beschäftigungen 
zur Vorbereitung zum Osterfest



Április 1-én 

matiz teréz 

kolléganőnknek, 

Április 8-án 

danca claudia 
gyermekünknek 

„Iskola másképp” program  

      Az elmúlt héten a szentjobbi és a csuhai iskolákban 

„Iskola másképp” program volt. A tanügyminisztérium 

kezdeményezésére 2012-től szervezik meg az Iskola másképp 

elnevezésű egyhetes országos programot, amelybe minden 

romániai közoktatási intézmény bekapcsolódik. A program 

keretében oktató, nevelő, de egyben szórakoztató 

tevékenységeket szerveznek az iskolákban. Minden iskola maga 

dönthetett arról, hogy milyen programokat szervez a diákjainak.  

  A diákok élvezettel vesznek részt ezen napok 

tevékenységein, hiszen nincs tanulás, de van sok játék, 

kikapcsolódás és új tapasztalatokra lehet szert tenni. Minden 

napnak van egy fő témája és ennek keretében van sport nap, 

környezet védő nap, 

történelmi, földrajzi 

vagy kézimunka nap. 

  A nyolcadikos diákok több iskolát is megtekinthettek, 

Nagyváradon, Biharon és Kágyán és örömmel számoltak be, 

mindarról, amit ott láttak.   

  A csuhai iskolások egy csoportja Nagyváradra ment, 

ahol, mint Cristina beszámolt, megnéztek egy filmet a moziban, 

majd elmentek közösen a Mc Doladsba és bowlingozni is.  

 

  

Támogatások 

Istennek egy különös nagy titka, hogy sokszor mikor már 

kilátástalan egy helyzet, pont akkor küld segítséget a megfelelő 

időben, a megfelelő módon. Ezt már sokszor megtapasztaltuk és 

nem győzünk 

eléggé hálásak 

lenni mindazért, 

amit kapunk, 

amikkel jótevőink 

megajándékoznak 

minket. 

Ilyen szerény jótevőnk Peter Zidar úr, aki szinte láthatatlanul látogat meg minket, mindig szán ránk pár 

percet az amúgy nagyon beosztott idejéből, mindig hoz számunkra valami különlegességet és érdeklődik afelöl, 

hogy mire van szükségünk. Így történt, hogy amikor elhalmazott minket Húsvéti ajándékokkal, a gyerekek 

részére elegendő pénzt hagyot, hogy húsvétra tudjunk mindenkinek új zoknikat vásárolni. Most éppen ez volt a 

legnagyobb szükségünk és végtelenül hálásak vagyunk érte. Köszönjük Péter úrnak minden adományát! 

Ugyancsak ilyen jótevőink a tasnádi Nagy család, akik mindig mosolyt csalnak a gyerekek arcára, 

valahányszor eljönnek hozzánk. Ez éppen így volt 

Virágvasárnap is, amikor  egy nagy tortával lepték meg 

házunkat. Hálásan köszönünk nekik is mindent és 

természetesen mindig szívesen látjuk! 

 

Hálásan 

köszönjük 

továbbá az 

önkéntes 

pedagógusoknak  
is a szombati 

foglalkozást a 

gyerekekkel és a 

Húsvétra hozott 

adományokat! 


