
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Mindenszentek 

ünnepe 

Ezen ünnephez 

közeledve minden hívő 

ember megemlékezik 

elhunyt szeretteiről, 

virágokkal meglátogatja 

a sírjukat és gyertyát 

gyújt lelkük üdvéért.  

November 1-én Szentjobbon 

Májernyik Mihály plébános úr is a 

hívekkel együtt összegyűltünk a 

temető kápolnánál imádkozni az 

elhunytakért. 

Központunk 

gyermekeivel mi is 

kimentünk a temetőbe, 

gyertyát gyújtani az elhunyt 

plébánosok, nővérek sírján. 

Megemlékezünk azokról, 

akik szeretettel vettek egykor 

körül minket, de már 

nincsenek közöttünk és 

imádkoztunk értük. 

 

 

GULIVER 

Szombaton 9.30. indultunk el Váradra. Mikor megèrkeztünk ott 

vártak ránk az önkèntessek, majd együtt bementünk a színházba 

ès ott kaptunk 3Ds szemüveget amit majd fel kellett venni, mert 

csak úgy nèzhettük a filmet, melynek címe Gulliver volt. 

Nagyon szép volt. Köszönjük az önkènteseknek! K. István 

 

Nekem a mozi nagyon tetszett, mert minden olyan volt, mintha valóságos lenne és esne ránk az eső. 

Guliver egy nagy óriás volt és Barbi a kötélen cigánykerekezett és 

szaltózott. Nagyon jó volt a film. R. Zsolti 

 

A mese Nagyváradon egy olyan 

kisfiúról szólt, aki nagyon szeretett 

gépezni és az anyukája hiába hívta enni, ő 

tovább gépezett, mígnem a hajóval egy 

olyan partra jutott, ahol törpék voltak és 

féltek tőle. Viszont amikor az ellenség 

megtámadta a törpéket, akkor ő megvédte 

őket és így barátságot kötöttek vele.  

Érdekes és különleges volt a film. 

Örülök, hogy én is elmehettem Váradra 

megtekinteni ezt a filmet. Miklós 

 

 

- Am 1. November hat Pfarrer Mihály 
Májernyik, den örtlichen Sitten gemäß, 
mit den Gläubigen zusammen in der 
Kapelle am Friedhof für die 
Verstorbenen gebetet. 
Wir sind mit den Kindern auch zum 
Friedhof gegangen und haben an den 
Gräbern der verstorbenen Pfarrer und 
Schwestern Kerzen angezündet. Wir 
denken an diejenigen, die früher uns 
geliebt haben, aber heute nicht mehr 
unter uns sind und wir haben für sie 
gebetet. 
- Am 2. November haben wir im 
Sozialzentrum den 17. Geburtstag von 
unserem Florin gefeiert. 
- Am 4. November konnte eine Gruppe 
unserer Kinder in Oradea im Theater als 
Belohnung den im 3-D-Format 
vorgeführten Film „Guliver” anschauen. 
Die Fahrt und die Eintrittskarten haben 
die Freiwillige der Gruppe „Wir werden 
Erwachsene in Bihor” finanziert. 
- Am letzten Oktoberabend hat unsere 
Psychologin ein Haloween Kostüm und 
einen Gesichtsmal-Wettbewerb für die 
Kinder organisiert. Die Kinder haben viel 
über das in Amerika so verbreitete 
Haloween gehört und sie haben sich bei 
dieser Veranstaltung sehr amüsiert.



Október 31-én 

Obada Florin  
fiatalunkat köszöntöttük 

November 1-én 

Porsztner Sarolta 
kolléganőnknek 

november 5-én  

Tintas Darius  
fiatalunknak kívánunk 

 

 

                    Ziua lui Florin 
        Cand l-am cunoscut prima data era un 

copilas de 3 ani ce nu stia sa vorbeasca era 

foarte atasat de sora lui Gabriela si de fratele 

lui Andrei. Am avut marea bucurie sa faca 

parte din grupa mea de lucru a fost un baiat 

foarte responsabil la scoala si ascultator dar si 

foarte hotarat in tot ce isi dorea. De mic a zis 

ca el vrea sa fie politist si speram sa i se 

implineasc acest vis. 

                                                    Sr. Rafaela 
 
Petrcerea lui Florin de Lita Gabriela  

Mie mi-a placut foarte mult petrcerea 

lui Florin.Ne am distrat, am dansat, am baut 

si am mancat tort foarte bun..Multumita lui 

sora ne am facut pozecu toti. Petrcerea a fost pregatita de sora 

Rafaella si psih.Kiss Erika. Florin a implinit 17 ani sper sa ajunga un om mare si tare sa aiba 

unde sa lucreze.Multumumim sorei Rafaella ca ne tineti zilele de nastere. Multumim pt frumoasa petrcere! 

 

Október 31-èn 

Halloween 

jelmezfestő versenyt 
tartottunk 

központokba dèlután 

5 órakor lehetett 

festeni egymást. 

Köszönjük 

pszhilogusunknak, 

hogy  megszervezte 

nekünk ezt a 

délutánt..  

De ugyancsak 

köszönjük Sora 

Rafaellának hogy Ö 

is támogatta ezt 

Köszönjük szépen 

ezt a jó 

szórakozást!    

      K. István 


