Mottó: ”...mint ahogyan a

A

gyermekláncfű láncszemei,
úgy kapcsolódnak
egymáshoz a mi életeink...

Montagsbericht
- Zwischen 11. und 13. November haben uns
Abt Georg und Herr Nestelberger aus Melk
besucht. Wir haben uns auf ihren Besuch sehr
gefreut und wir sind sehr dankbar für alles,
was sie für uns tun.
- Zwei neue Bewohner unseres Sozialzentrums
Andrea K. und Miklos B. stellen sich vor.
- Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt als
Benefizveranstaltung. In den vergangenen
Wochen haben wir schon mit den Kindern die
Vorbereitungen für die kommenden Adventsmärkte begonnen.
Wie in den vergangenen Jahren werden wir
heuer auch verschiedene Geschenkartikel,
Handarbeiten, Kuchen und Süßigkeiten anbieten.
Von den Einnahmen werden wir natürlich die
Freizeitprogramme der Kinder finanzieren, vor
allem von denen, die an der Vorbereitungen
teilgenommen haben. Voriges Jahr konnten wir
auf dieser Weise auch mehrmals in Oradea
Schlittschuh laufen oder im Zentrum am
Weihnachts-programm teilnehmen. Große Hilfe
leisten uns bei der Vorbereitungen die freiwilligen Pädagogen aus Oradea, die immer an
den Wochenenden bei den Handarbeiten
helfen.
Diese Woche sind in unserem Sozialzentrum
die ersten Weihnachtsgeschenke angekommen,
dank der Schüler/innen, die die Schule der
Schwestern aus Dobl (A) besuchen. Schon seit
drei Jahren warten diese Geschenke auf unsere
Kinder unter dem Weihnachtsbaum. Herzlichen
Dank für diese Gaben an die Schwester Maria
Leopold, an die Lehrer/innen, an die Schüler/
innen und besonders an die Eltern dieser
Schüler.

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 4 6 . S Z Á M

Bemutatkoznak Központunk új lakói
A nevem Kegyes Andrea, 15
éves vagyok, már lassan négy éve,
hogy gyermekotthonokban élek.
Voltam már Szatmáron, Nagyváradon
és most Szentjobbra helyezett a
gyermekvédelem.
A szabad időmben szeretek
zenét hallgatni, szeretek írni és az a
vágyam, hogy szakács legyek.
Itt kicsit magamban
érzem magam, de egy
dolgot bíztosan tudok,
hogy van velem valaki, az
aki a jó utra vezet, a jó
Isten. Ő benne bízok és Ő
benne hiszek.
Most nyolcadikos
vagyok és ha elvégzem
tanulmányaimat,
szeretnék a szegény
embereken segíteni.
Barabás Miklósnak hívnak.
Én nagyon jól érzem itt magam,
mert mindig van akivel játszak és
van akivel beszélgessek.
Az én hobbym a motorozás és
nagyon örvendek, hogy itt lehettem
akkor, amikor itt voltak a
gyermekbarát motorosok. Szeretek
még focizni és sportolni.
Itt a caritas-nál az a legjobb,
hogy mindig lehet valamit tanulni és
újjakat csinálni. Nyáron sokáig kinn lehetünk a focipályán és
télen megyünk korcsolyázni... „akik megérdemlik”
Amikor Margittán voltam, akkor nagyon szerettem az
osztályfönökömet Schecek Csabát. Vele jókat tudtam
beszélgetni és a vakációban elvitt a strandra is. Eddig a
tanárurat szerettem a legjobban.

Készülődés a karácsonyi vásárra
Az elmúlt hetekben már elkezdtünk
készülődni a gyerekekkel a közelgő karácsonyi
vásárokra. Amint az utobbi években
megszoktuk, most is különféle kézimunkákat,
ajándéktárgyakat, süteményeket fogunk vásárra
bocsájtani. A begyűlt összeget terészetesen a
gyerekek kikapcsolódására, elsősorban azokéra,
akik résztvesznek a kézimunkák elkészítésében,
fordítjuk. Az elmúlt évben így sikerült többször
is elmenni Váradra korcsolyázni vagy a
központba résztvenni a karácsonyi kavalkádon.
Most nagy segítségünkre vannak a készülődésban a
nagyváradi önkéntes pedagógusok, akik szombatonként járnak
Szentjobbra különféle kézimunkákat készíteni. Az elmúlt
szombatról Miklós számolt be lapunknak:
„-Készítettünkhópehely
díszeket kartonból, melyeket
befestettük. Majd száraz
gyurmából készítettünk
harangot, fenyőt, hóembert,
később beragasztóztuk és
csillámporral beszortuk. Majd
gumi lapokból készítettün k
gömböket és szépen
feldíszítettük őket.”

Darius

A héten megérkeztek Központunkba az első
Karácsonyi ajándékok. A Dobl-i Vincés
Nővérek iskolájába járó diákoknak
köszönhetjük, immár harmadik éve, hogy a
karácsonyfa alatt meglepetés vár Központunk
gyermekeire. Köszönjük ez uton is a sok szép
adományt, Mária Leopold nővérnek, a
tanítóknak, a gyerekeknek és főleg az ő
szüleiknek.

Pénteken este 20 órától fogja tartani
a 18 éves
születésnapját, melyre már kiosztotta a meghívókat.
Ugyanekkor ünnepli majd az ő testvére Sebi is a
születésnapját. Isten éltesse sokáig mindkettőjüket!!!

November 23-án

Burghelea
sebastian
gyerekünknek
kívánunk sok szeretettel

