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- Am 9. Juni haben 6 Kinder von unserem 
Sozialzentrum an dem Diözesan Jugendtreffen 
(mit ca. 300 religiösen Jugendlichen) in Oradea 
teilgenommen. 
 
 

 
 

  
 

 
         Ballagási ünnepségek 

 

 

 

 

2018 Június 7-én elballagtak a VIII osztályosok. 
Szentjobbon 8.30-kor kezdődött az ünnepség melynek 
keretében 15 ünneplőbe öltözött fiatal vett búcsut az 
iskolától.   

Az ünnepségen bátorították az új utra készülő 
fiatalokat az igazgatónő Vajda Zita, Bonifácia nővér, 
Molnár József polgármester úr és Zatykó Jácint 
alpolgármester. A tiszteletes asszony és a helyi plébános 
Kurila Gábor atya 
pedig Isten áldását 
kérték jövőjükre.  

Az 
ünnepeltek között ott 
sorakoztak 
Központunk neveltjei 
is Danca Claudia, 
Bódis László és 
Patcas Benjamin, 

akiket elkísértek testvéreik, ismerőseik, nevelőik és a 
gyerekek. 

Claudia a következőket írta e napról: 
„- Csütörtökön volt a ballagásunk. Nagyon 

örvendek, hogy eljöttek a ballagásomra a nevelők, valamint 
Katika Biharról és keresztanyukám is Nagyváradról. 
Köszönjük osztályfönökünknek Formitág Benke Timeának, 
hogy négy éven keresztül mellettünk állt és nagyon 
sokmindent megtett értünk. Csodálatos volt az egész nap! 
Nagyon szépen köszönjük a szülőknek is és Emese néninek a 
sok fáradozást, hogy nekünk szép bankettünk legyen.” 

 
 Ugyanezen a napon 11 órától volt a ballagás 
Csuhajon. Itt Központunkból Burghelea Segiu vett 

búcsút az iskolától egy emlékezetes ünnepség keretében.  Minden ballagónknak 
sok sikert kívánunk tanulmányik 
folytatásához és egész eletükre! 

 

 

 

- Am 7. Juni 2018 haben sich die Schüler der 
achten Klasse von ihrer Grundschule in Saniob
verabschiedet. Die Feier hat um 8.30 Uhr
begonnen, in derer Rahmen fünfzehn Schüler von 
ihrer Schule verabschiedet wurden. Die Schul- 
direktorin, Vajda Zita, alias Sr. Bonifacia, der 
Bürgermeister, Molnar Jozsef und der Vizebürger-
meister, Jacint Zatyko haben in ihren Reden die 
Jugendlichen, die vor einem neuen Weg stehen, 
ermutigt. Die Pastorin und der Pfarrer Gabor 
Kurila haben um Gottes Segen für die Zukunft der 
Schüler gebetet.
          

      

          
   

     
     

- Am 8. Juni hat die Ärztin Iulia Nastasia für 
unsere MitarbeiterInnen einen Weiterbildungs- 
kurs zum Thema Erste-Hilfe-Leistung bei 
Erwachsenen und bei den Kindern gehalten.

- Am selben Tag wurde um 11 Uhr unser Sergiu 
Burghelea von seiner Schule in Ciuhoi feierlich 
verabschiedet.

- Am 1. Juni hat das Theater von Oradea ein 
Casting organisiert für Darsteller in „Twist 
Oliver” zu welchem auch die Kinder unseres 
Sozialzentrums eingeladen waren. Sechs Kinder 
wurden unter den Schauspielern ausgewählt.



Továbbképzés 
      Felsőfokú továbbképzésen vettek részt 
központunk alkalmazottai 2018 Június 8-án, 
melyet dr. Iulia Nastasia tartott a „Felnőttek 
továbbképzésének Központja” Alapítvány 
jóvoltából.  
 A képzés témája az elsősegély nyújtás 
aktuális módszerei és a gyerekekkel 
kapcsolatos egészségügyi gondok esődleges 
felismerése és kezelése volt.  

 
Szinházi  előválogatás 

A Nagyváradi Szigligeti szinház társulata 
augusztusban szeretné színpadra vinni a Twist 
Olivér előadást, melyhez a háttérszereplőket 
különféle otthonokból szeretnék kiválogatni. 
Június 1-én Központunk gyerekei is résztvettek 
a színészi válogatáson, Tóth Tünde szinésznő 
és  csapata szervezett. Ha minden igaz, akkor 
központunk két gyermeke Bubuj Lajos és 
Jeremiás Zoltán kerültek be a színészek közé. 
Gratulálunk nekik! 

Beszámoló az Egyházmegyei  
Ífjúsági  Találkozóról 

Szombaton, június 9-én, 9 órakor 
indultunk el Nagyváradra az ífjúsági 
találkozóra. Szentjobbról összesen 14-en 
voltunk. Központunkból Szera nővér csak 
azokat vitte, akik ebben az évben leszünk 
bérmálkozók.  Mikor megérkeztünk a Szent 
László Gimnáziumban regisztráltunk, majd 
találkoztunk a többi fiatallal. Később rendőri kísérettel vonultunk fel a Bazilikába, ahol Böcskei László 
Megyéspüspök szép szentmisét mutatott be a fiatalokért és mi a fiatalok énekeltünk a Tasnádszántói 
csapattal.  

A szentmise után megkerestük a csoportunkat és 
innentől kezdve mindenhova a csoportunkkal mentünk. 
Először is közösen megebédeltünk (ami nagyon finom volt), 
majd ismerkedési és egyéb jó játékokat játszodtunk együtt. Két 
óra körül elindultunk a városba az akadálypályára. Különféle 
helyekre mentünk és mindenhol érdekes feladatokat kellett 

megoldjunk. Nekem nagyon tetszett 
a verseny, főleg az, amikor egy 
csoporttársunknak kellett segítsünk, 
hogy minél magasabbra másszon. 
Volt olyan kihívás is, hogy valakit 
megkellett állítani és  kérni hogy 
fotót készítsen velünk. Minden feladat nagyon jó volt de főleg az, hogy együtt 
voltunk, ismerkedtünk más fiatalokkal és sokat nevettünk. 

Az akadálypálya végén visszamentünk a Szent László Gimnáziumba. Itt 
volt az utolsó gyülekező és itt végignéztük a képeket, melyek együtt csináltunk.  

Köszönjük a titkár úrnak 
Zsolt atyának és Blanka nővérnek, 
hogy megszervezték ezt a szuper 
napot nekünk! Nagyon jól 
szórakoztunk! Nagyon örülök, hogy 
én is ott voltam és máskor is 
szívesen mennék!  K. István  


