
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Ballagás 
„ Régi harcok, régi, kopott könyvek  

Derű, mosoly, néha fájó könnyek  

Múlik minden, rohannak az évek  

Búcsút mondunk, múló diákévek.” 
                                                          (Ernest Hemingway) 

Az elmúlt pénteken, május 25-én, két fiatal hölgyünk 

vett búcsút a diák évektől. 

Csányi Margít Nagyváradon a Szent László Római 

Katolikus Teológiai Líceumban végzett, a humán teológiai 

profilú XII. B osztályban.  A végzősök szokás szerint 

tanáraikkal a soraikban a Kanonok sorról vonultak a 

Székesegyházba, ahol az iskola hagyománya szerint az ünneplő 

fiatalok hálaadó szentmisén vettek részt melyet Ft. Kovács 

Zsolt  celebrált.  Ünnepi beszédében bátorította a fiatalokat, ne 

féljenek, mert tanúságot tettek arról: képesek kilépni az 

önállóságra, arra, hogy felelősségteljes tetteket hajtsanak végre. 

Megajándékozottakból ajándékkészítőkké válnak ezentúl, megtapasztalják az alkotás édes örömét, jóleső 

fáradságát, sikerélményét. Szembesülnek azzal, hogy Isten 

sokkal többet ad annál, mintsem korrigálja a rossz jegyeiket: 

felemeli őket. „Isten mindig mindent jobban alakít a mi 

életünkben, mint azt valaha elképzeltük. Ha ezt hisszük és 

valljuk, akkor bármilyen körülmények közt is éljünk, mindig 

biztonságban érezhetjük magunkat az Ő tenyerén” 

 

Másik ballagónk Obada Bianca, a Mihai Viteazu 

Technikai Kollégiumban végzett, fodrász szakon. Nagyon 

büszkék vagyunk rá, hiszen dícséretben résztült és 

szorgalmas, ügyes tanuló volt az évek során.  

Mindkettőjüknek kívánjuk, hogy életük új szakaszát 

megkezdve, legyenek bátrak és sikeresek mindabban, amire 

elhatározták magukat és leljék meg a nekik legmegfelelőbb 

életutat! 

        
        

      
     

        
       

     
      

Montagsbericht
- Am 24. Mai hat uns die Musikergruppe 
SIMBOL aus Tasnad besucht um mit uns 
einen gemeinsamen Musiktag zu verbringen. 
Wir haben uns gegenseitig Musikstücke vorge- 
spielt.
      

     
   
    

   
     

      
     

         
        

 

      
     

   
    

   
     

     
     

         
        
  

- Am vergangenen Freitag haben sich 
zwei junge Damen aus unserem 
Sozialzentrum von der Schule verab- 
schiedet: Margít Csányi vom Römisch 
Katholischen Theologieschen Gym-
nasium St. Ladislau aus Oradea und
Bianca Obada von der Technischen 
Fachschule Mihai Viteazu (Fach Frisör). 
Wir sind sehr stolz auf beide, weil sie 
auch von der Schule für ihren Fleiß und 
ihr Talent gelobt wurden.
      

    
      

      
    

- Am 26 Mai. haben die kinderfreund- 
lichen Motorradfahrer unsere Kinder 
besucht und einen fröhlichen Spieltag mit 
ihnen verbracht. Die Kinder erzählen mit 
viel Freude über diesen Tag.
- Am 27. Mai waren wir in Tasnad mit ein 
paar Kindern vom Sozialzentrum, um für 
Gizus zu gratulieren, aus Anlass ihres Ab-
schieds vom Gymnasium.



 

VI. alkalommal gyűltek össze a 

Gyermekbarát Motorosok 

Központunkban 
Azt hiszem őszintén elmondhatom, hogy a 

motorosokkal való találkozás napja, a legszebb 

nap a központunkban nevelkedők életében. Egy 

olyan nap, amely a kikapcsolódásról szól. Azt 

el sem lehet mondani, hogy mennyire várják az 

otthon lakói ezt a napot. Fültanúja voltam, 

amint egy gyerek, már most kérdezte a motorost, hogy jövőre is el fog-e jönni? Egy nagyszerű élmény és örök 

szép emlék minden találkozás. 

A gyerekek és egész központunk nevében hálásan köszönöm a motorosoknak, akik elsőre, vagy már nem 

is számoljuk, hogy hányadára, jöttek el megörvendeztetni minket. Nagy köszönettel tartozunk a motorozás 

élményéjért és az akadályversenyen való aktív játékukért. Nagyszerű látni és megtapasztalni ezen jókedélyű 

emberek játékosságát, gyerekek iránti jóindulatát. Az együtt töltött minden percért eltölt minket a köszönet és 

mélységes hála! 

Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen velük minden az utakon, hogy tudjuk mindig örömmel viszontlátni 

egymást! Szera n. 

 

Gyerekek beszámolói a motoros napról. (Ilyen sok visszajelzés ritkán érkezik)   

 

Május 26-án érkeztek hozzánk a Gyermekbarát 

Motorosok. Miután megérkeztek kicsit megpihentünk és 

minden motoros kihúzott egy gyereket, akivel majd 

végigment az akadálypályán. Engem Ottó bácsi húzott ki és 

vitt engem egy kört a motorral. Később mentünk a 

versenyre. Ottó bácsival nagyon szorgalmasan jártuk az 

akadályokat. Nekem nagyon tetszett a lézer szoba, a foci, a 

hoki és a zumba, amit Otto bácsival táncoltunk. Minden 

akadálynál kaptunk egy betűt, amelyekből ki 

kellett rakni egy mondatot a végén. Igaz, hogy 

csak utoljára értünk a célba, de nagyon jól 

szórakoztunk.  

Szeretném megköszönni Barta Bettynek, hogy 

eljött ő is és az apukájának Imre bácsinak, hogy 

főzött nekünk. Nagyon finom volt a bogrács.  

Nagyon köszönöm a motorosoknak, hogy 

eljöttek és együtt voltak velünk ezen a napon. Jól 

szórakoztunk és sokat motoroztunk velük.  

                                                     K. István 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1917517378322833.1073742105.100001937678010&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1917517378322833.1073742105.100001937678010&type=3


 

A tegnap voltak nálunk a motorosok a környékről Biharról, 

Micskéről, Váradról és Tasnádról. A motorozás mellett volt egy 

akadálypálya, amelyen egy motoros egy gyerekkel közösen kellett 

végigmenjen. Én a kilencedik akadály voltam, ami nagyon jó volt. 

Mindenki papirokra lépve mehetett végig az udvaron. Minden csapat 

teljesítette a feladatot. Később ebédeltünk, majd az 

eredményhírdetésnél, mindenki kapott egy kis figyelmességet, még 

mi, az akadályok is. Ezután még motoroztunk és később fociztunk a 

motorosokkal, akik még maradtak. Nagyon jól telt a nap és remélem 

lesz még ilyen napunk. B. Zsombi 

 

Nekem az tetszett, hogy jó sokat motoroztunk és hogy jött Betty. K. Roli 

 

Cu motocicliști. Sâmbătă am fost foarte fericiți că au venit motocicliști la 

noi. După ce au sosit fiecare motociclist trebuia să tragă câte-un bilețel cu 

numele nostru și astfel am fost împărțite pe grupe. Pe mine m-a tras din coșuleț 

Levi. Cu el am mers foarte repede prin diferitele obstacole. A fost super bine 

fiindcă am luat locul I. Când am mers cu motoreta, a mers foarte repede, dar a 

fost super tare. Și prânzul a fost gustos și bun. 

Mulțumim tuturor celor care au venit în această zi la noi și mă bucur că ne-

am simțit bine. Mulțumesc pentru ziua aceasta! P. Cristina 

 

Szeretném megköszönni a tegnapi napot, 

mert jó volt motorozni és kívánok minden jót 

minden motorosnak, különösen István motorosnak, akivel versenyztünk és  

keresztapumnak, akit nagyon szeretek!  Zsanett 

 

Az én motoros társamat úgy hívták, 

hogy Barna és nagyon jó volt vele. A 

kilencedikek lettünk a versenyen. 

Amikor az éneknél voltunk azt mondta 

Mancika, hogy mi voltunk a legjobbak. 

A motorn is nagyon gyorsan mentünk és a hajamat nem tudtam lesimítani. 

Szuper jó volt az egész nap és köszönet minden motorosnak, hogy eljöttek 

hozzánk! B. Lajos 

 

Az én motoros barátomnak Honda motorja volt és úgy hívták, hogy Sanyi. A mi kedvenc versenyünk a 

zumba volt, meg a kapura rugás és a kosárlabda. Remekül éreztem magam a motorosokkal. Köszönjük 

mindenkinek, aki itt volt és a szervezőknek! R. Zsolti 

 

Eu am fost într-un grup cu Csabi și am luat locul II. Era super bine. Ne-am distrat mult și am râs foarte 

mult! C. Marius 

 

Sâmbătă au venit la noi motocicliștii. 

Perechea mea a fost Kicsi și a fost foarte glumeț. 

Concursurile au fost foarte tari. Mersul cu 

motocicleta era super, am fost pe un Suzuki. M-

am simțit bine de tot! J. Ilie 

 

 Szombaton miután megjöttek a 

motorosok, minden motoros kapott egy 

gyermeket, akivel motorozott s majd játszott.  Én 

a kapurarugást vezettem. Az volt a lényeg, hogy 

a motoros tízszer megpörgeti a gyereket és az 

utána be kell rugja a labdát két fa közé. Ottó bácsiéknak volt a legnehezebb ez a feladat, mert István mindig 

félre rugta a labdát és újra kellett pörgetni. Később közösen ebédeltünk és aztán volt a díjkiosztás. Nagyon jó 

volt az egész nap. P. Benjamin 



Június 1-én 

szeretettel köszöntjük  

Fodor Katalin  
Baciu  Rafaella nővér  

kolléganőinket 

 

Miután megérkeztek a motorosok, szétlettünk osztva párosával. Én István 

motoroshoz kerültem. Az akadályversenyben minden tetszett nekem csak a kobaktörő 

nem, mert nehéz volt. Motorozni is Istvánnal mentem és délután pedig Fülöp 

Istvánnal. Nagyon szépen köszönöm a motorosoknak, hogy megtették ezt a hosszú 

utat miattunk, hogy együtt tölthessük ezt a napot. Köszönöm Bettynek és 

családjának, hogy ebédet főztek nekünk. Nekem mindig nagyon tetszik az a nap, 

amikor a motorosokkal együtt vagyunk! D. Claudia 

 

 

SIMBOL 
Csütörtökön, május 24-én Tasnádról a 

SIMBOL csoport gyermek-zenészei látogattak meg 

minket, Moldovan Daniela zenetanárnő kíséretében. 

Ők már régi ismerőseink és többször voltak közös 

programaink. Most eljöttek hozzánk kicsit zenélni 

nekünk, kicsit meghallgatni minket és együtt játszani 

velünk.  

 

Tasnádon 

A tegnap elmentünk Tasnádra megünnepelni Gizusnak a ballagását. Nagyon jól 

éreztem ott magam, mert sok ismerőssel találkoztam, olyanokkal akiket régen 

megismertem, amikor Tündi néniéknél vakációztam. Nagyon örülök, hogy felköszöntöttük 

Gizust és hogy együtt volt az egész család és jót táncoltunk együtt. R. Andris 

 

Duminică la Tășnad 

 Tunde neni ne-a invitat la Tăsnad ca sa sarbatorim ultimul clopotel al ficei sale 

Gizus. Acolo ne-am distrat și am mancat multe bunataturi si ne-am inprietenit cu o fetita 

draguta Julia.  Ma bucur tare mult ca am reusit sa particip la un astfel de eveniment.  

                                   L. Gabriela 


