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- Am Samstag haben wir zum fünften 

Mal mit der Hilfe des Vereines Manus 

Pulchrae das Programm „Sei kreativ” 

organisiert. Diesmal konnten die Kinder 

die Decoupage Technik erlernen. 

 

 

  

 

Új neve van 

iskolánknak! 

 
Az elmúlt hetekben 

már egyre készültünk és 

nagy örömmel ültük meg 

iskolánk névadásának 

ünnepét. 

Sok húzavona és 

egyeztetés után, 

mondhatjuk, megtörtént az 

elképzelhetetlen, a 

szentjobbi iskola 2018 

október 11-én megkapta 

első szent királyunk  

védőszentjének a nevét, a 

Szent István nevét. Nagy szó ez korunkban, amikor sem a vallásos 

lekület sem a történelmi értékek nincsenek kellőképpen 

megbecsülve. Kiemelkedő esemény ez, annál is inkább, hogy állami 

intézményről lévén szó, az magyar nevet viselhet.   

Az ünnepség nagyon szépen volt 

megszervezve. Az iskolában kiállítás volt a 

szentjobbon működő iskolák 1800-as évekre 

visszamenő katalógusaiból. Többek között 

számomra jó volt megtekinteni az 1900-as 

években itt a Központunk épületében működő leányiskola naplóját, a nővéreink gyönyörű írásával.  

Az ünnepségre számos kiemelkedő vendég érkezett. Mons. Fodor József vikárius úr és Csűry István 

királyhágómelléki református püspök, illetve Szabó Ödön képviselő leplezték le az iskola előtt felállított Szent István 

szobrát, majd megáldották azt. 

Fodor József  beszédében egyebek mellett arról szólt, hogy a magyar nemzet mindig fontosnak tartotta az 

oktatást, s bár a szentjobbi iskola nem új, csak megújult, mégis új korszak kezdődik történetében. Csűry István, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke a 90. Zsoltárból idézett: „Legyenek láthatóvá tetteid 

szolgáidon, és méltóságod fiaikon!” – Nem kis dolog ennek a szobornak az avatása és az iskola névadása, mi ez, ha nem 

ajándék? – fogalmazott a püspök, a zsoltári idézetet a diákok és pedagógusok figyelmébe ajánlva, azzal, hogy Szentjobb 

legyen olyan közösség, mely tudatában van annak, mit is kapott az Úrtól, majd ő is megáldotta a szobrot és az iskolát. A 

következő szónok M. Jakobe nővér, a mallersdorfi ferences nővérek általános főnöknője 

volt, aki az adományozók, támogatók nevében gratulált a helyieknek, reményét fejezve 

ki, hogy a megújult iskolába a 

gyerekek még nagyobb 

lelkesedéssel fognak járni, 

illetve, hogy Szent István 

szellemisége nagyobb egymásra 

figyelésre, törődésre ösztönöz 

diákot, pedagógust egyaránt. Az 

ünnepségre a gyerekek különféle 

előadásokkal, énekekkel 

készültek. Szép napja volt ez 

iskolánknak és az egész falunak. 

- Die Grundschule in Saniob hat einen neuen 
Namen bekommen. Das haben wir am 11. 
Oktober 2018 gefeiert. Die Schule hat den 
Namen St. Stefan bekommen, nach dem 
ersten ungarischen König St. Stefan, der 
zugleich auch Schutzpatron unseres Dorfes
ist. Zahlreiche Gäste sind zu diesem Fest
gekommen, an dem der Herr Vikar Mons. 
József Fodor und der reformierte Bischof 
der Region „Königspass”, Herr István 
Csűry die Holzstatue von St. Stefan einge-
weiht haben. Die Kinder haben ein schönes 
Festprogramm für die Gäste vorgetragen.
- Am 13. Oktober sind die kleineren 
Kinder nach Oradea gefahren, wo sie im 
Theater ein zauberhaftes Schauspiel, das 
Märchen vom Oz, der große Zauberer 
angeschaut haben. Das hat ihnen sehr
gefallen.



 

Óz a nagy varázsló 

Október 13-án délelőtt a legkisebbek 

Váradra utaztak, ahol az önkéntes 

pedagógusok jóvoltából egy gyönyörű, 

varázslatos előadást tekinthettek meg. Óz a 

nagy varázsló meséje, már mindenki előtt 

ismert. A gyerekek számára nagyon 

élvezetes volt a nagyszínházban megelevenedve látni a 

különféle mesefigurákat. Jókat nevettek a vicces 

karaktereken és együttéreztek a színészekkel. 

A szünetben Központunk gyerekei segítettek a 

jótékonysági vásár lebonyolításában, hol a különféle 

kézimunkákból egy újabb 3 dimenziós film a GULIVER 

megtekintéséhez gyűjtöttek anyagiakat. 

A gyerekek november 3-án vannak meghívva ezen 

filmre, de csak azok fognak rá eljútni, akik jócselekedet 

pontokat gyűjtenek. Hajrááá!!! 

 

 

 V. alkalommal 

                                     Legyél Kreatív  
Szombaton délután a Manus Pulchrae Egyesület 

jóvoltából újra ellátogatott hozzánk a Kreatív Hobby 

frontembere Tóth Bea néni, aki ezuttal dekupázs technikát 

tanított az összesereglett harminc gyereknek. A foglalkozás 

nyitott volt a falu gyerekei részére is és Központunk udvarán 

került rá sok, a filagoriában. Bea néni nagyon alaposan 

elmagyarázta a munka minden fázisát és bár sok türelmet 

igényelt, mégis a gyerekek 

végig figyelemmel kísérték és 

ügyesen dolgoztak. Akik kitartottak egy nagyon szép, saját díszítésű irattartót 

vihettek haza.  

Hálásan köszönjük az Egyesületnek a támogatását 

és Bea néninek a sok anyagot amellyel rendelkezésünkre 

állt. Ezek olyan 

hasznos 

technikák, 

amelyeket nem 

csak most, hanem 

az életben is 

feltudunk majd 

használni.   


