
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  3 0 .  S Z Á M  
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Minden találkozás  

egy ünnep 
 Vannak emberek akikkel ha 

találkozunk életünk legszebb 

pillanatai között tartjuk számon. 

Azt hiszem ilyen Központunk 

számára minden olyan alkalom, 

amikor Felix atya látogat meg 

minket. Már amikor először  

idelátogatott mindenki 

megkedvelte és mint legutóbbi 

látogatásán bevalotta, ő is kicsit 

otthon érzi magát közöttünk. Tetszik 

neki az emberek egyszerűsége, 

közvetlensége, mely Afrikai 

szeretteire emlékezteti. Nagyon 

szeret játszani a gyerekekkel és 

mindig akad arra is idő, hogy egyet 

jól táncoljon velük. 

 Nagyon örvendünk, hogy 

az elmúlt héten, július 15-17 

között, eljött ismét hozzánk Georg 

Apát úrral és elhozták közénk  az 

ugyancsak vidám és jólelkű 

Marcell testvért is.  

 Mint mindig, most is a 

legtöbb időt a gyerekekkel 

töltötték, de elvittük őket egy kis kirándulásra Feketeerdőre, és 

Sólyomkővárra. Marcell testvérnek nagyon tetszett a szép erdős 

dombos vidék.  

 Este hazatérve a Tuln-ból érkezett vendégekkel közösen 

ünnepeltük meg pár gyermekünk születésnapját. Ilie 10, Zsolti 10 és 

Bianca 19 évüket töltötték. A finom torta, a köszöntések és a jó 

táncolás, bizányára szép emlékként maradnak meg a gyerekek 

memoárjában.  

Este még közösen megtekintettük a Melki fiatalok által 

készített kisfilmet az önkéntes munkahétről melyet nálunk töltöttek. 

Igazán szép napok voltak! Szera n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
        

      
        
      

       
      

     
       

 

         
        

      
        
      

       
       

     
        

 

         
        

      
        
      

       
       

     
        

 

         
   

       
       

      
      

   
     

    
     

      

         
   

       
       

     
     

    
     

     
     

      

         
        

      
        
      

       
       

     
        

 
         

   
       

       
     

     
    

     
     

     
      

         
   

       
       

     
     

    
     

     
     

      

         
        

      
        
      

       
       

     
        

 

Hírek, infók
         

        
      

        
      

       
       

     
        

 

-Zwischen dem 20. u. 22. Juli haben wir die 
Rittertage organisiert. Traditionsbewahrende 
Gruppen aus Ungarn sind zu uns gekommen, 
gemeinsam mit den Husaren aus Saniob haben 
sie wunderschöne Tage mit den Kindern ver- 
bracht. Das Programm war sehr vielseitig: 
Bogenschießen, Kochen, unterschiedliche 
Spinntechniken, Wikinger Schach, alte Kinder- 
spiele und Kennenlernen von zeitgenössischer 
Bekleidungen und Kampfmittel. Es war eine 
sehr schöne und reichhaltige Veranstaltung.

- Zwischen dem 15. und 17. Juli haben uns 
aus Melk Abt Georg, Abbe Felix und der 
Novize Marcell bzw. unsere lieben Förderer 
aus der Pfarre St. Severin Tulln besucht, die 
uns schon seit Jahren unterstützen. Wir 
haben uns über ihren Besuch sehr gefreut. 
Wir konnten mit ihnen gemeinsam die Ge- 
burtstage einiger Kinder feiern. Herzlichen 
Dank für ihren Besuch und für die groß- 
zügigen Spenden.



 

„Vissza a lovagkorba” 

  

 Ez volt a mottója és ha lehet 

mondani vezényszója azon 

háromnapos rendezvénynek, amely 

2018  július 20-22 között volt 

Szentjobbon. Központunk gyerekei 

számára immár nem újdonság a 

Sárospataki lovagok jelenléte, hiszen fogadalmukhoz híven immár négy 

éve látogatnak rendszeresen ezen lovagok és a hozzájuk társuló hasonló 

gondolkodású hagyományőrzők, hogy tanítsanak, támogassanak 

minket. 

 Az elmúlt évben fogalmazódótt meg előszőr azon gondolat, hogy a 

falu gyerekei részére is szervezzünk egy hasonló napot, hogy mindenkinek alkalma legyen 

megtapasztalni a lovagok 

jelenlétét.  

Amikor lovagokról 

hallunk, olvasunk, 

akaratlanul is a középkor 

híres, nevezetes alakjai 

jelennek meg szemünk 

elött. Olyan harcosok, akik 

csatába mentek a haza 

védelmének érdekében, 

akik a várakat védték, akik palástjukat terítették 

az út széli koldusokra. Talán arra gondolunk, 

hogy ma már nincs ilyen emberekre szükség, 

hiszen nincsenek csaták, a várak is már csak 

turisztikai látványosságok, ezért arra gondolunk, 

hogy nem is léteznek.  

 

 

 

 



 

Pedig ma is vannak lovagok.   A 

Szentjobbi Hagyományőrző Huszárok 

Egyesületével közösen, 2018 július 21-én  

megszerveztük a „Vissza a lovagkorba” 

elnevezésű Szentjobbi Hagyományőrző 

Napokat, hogy minél több gyereknek és 

felnőttnek alkalma legyen közelről 

megismerni és kipróbálni a lovagok 

világát, látni és felpróbálni viseletüket, 

vértjeiket, harceszközeiket.  

A falu és a Szent 

István Szociális Központ 

gyerekei nagy 

lelkesedéssel vettek részt 

az egész napos 

rendezvényen.  

A regisztráció 

alapján közel 90 személy 

vett részt az egész napos 

rendezvényen főként 

Szentjobbról, 

Székelyhídról és 

környékéről. 

 

Délelőtt a kisebbek népi gyermekjátékokat  játszhattak, új ötletes játékokat próbálhattak 

ki. A lányok, akik éppen nem a főzésben segédkeztek,  a körmönfonás három féle technikáját 

sajátíthatták el. A fiúk legnagyobb örömükre kedvükre  íjjászkodtak és egy íjjászversenyen 

vettek részt. Délután a Milites Christi Budapesti lovagok jóvoltából a gyerekek megtanulták a 

kaukázusi sakk-játékot, amely egy  egyszerű de nagyon ötletes csapatformáló játék és órákon 

keresztül lefoglalta a gyerekeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Július  28-án 

kohelka ilona 
 kolléganőnknek kívánunk 

A hagyományőrő napok a Szentjobb 

Központjában álló Merkurius szobor mellett ért 

véget, ahol megemlékeztük településünk egy 

igazi lovagjáról       Ft. Templfli József  volt 

Nagyváradi Megyéspüspökről, aki  a 

Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos 

Lovagrendnek volt a Magyarországi Grand 

Spirituálisa, és 1982. június 27-én szentjobbi 

apát címet kapott.  

Életéről László Sándor és Zatykó 

István huszár, egykori polgármesterek, 

emlékeztek meg, míg lovagi mivoltát Lajter 

Imre lovag mutatta be az egybegyűlteknek. A 

szerénység, a kedvesség és a mindenkihez lehajló jóság, 

a segítségnyújtás voltak legszebb ismertető jelei egykori 

püspök atyánknak. Igazi lovag volt ő és mindenki 

szeretettel emlékezik vissza rá. 

A szentjobbiakat különösen 

kedvelte és pártfogolta. 

Lovagtársai mély tisztelettel 

koszoruzták meg az általa 

állíttatott Mercurius szobrot.  

 

Ezen napok 

megszervezését 

hálásan köszönjük 

Zatykó Jácint Alpolgármesternek, aki mint huszár 

óriási részt felvállalt a rendezvény  megvalósítása 

érdekében.  Köszönet továbbá a rendezvény 

támogatóinak: a Sárospataki Lovagok  

Egyesületének, a  Szentjobbi Huszár 

Hagyományőrző Egyesületnek,  a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség és a Communitas 

Alapítványnak, a Szentjobbi "HALADÁS" 

Sportklubbnak és Szentjobb Önkormányzatának és a 

Szent István Szociális Központnak.  

A Szentjobbi  Hagyományőrző Napok 

mindenkinek megmutatták, hogy ma is vannak 

lovagok, emberek, akik kiállnak a jó érdekében, 

akiknek fontos a hagyományok védelme , az 

összefogás és a szegények támogatása. Szera nővér 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentjobbi_ap%C3%A1ts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentjobbi_ap%C3%A1ts%C3%A1g
https://www.civilek.hu/civil-szervezetek/szentjobbi-huszar-hagyomanyorzo-egyesulet/
https://www.civilek.hu/civil-szervezetek/szentjobbi-huszar-hagyomanyorzo-egyesulet/

