
 

 

  

 

 

Kisasszonynap 

Falunkban híven őrzik az emberek a népi szokásokat és hagyományokat. Erre próbáljuk nevelni a 

gyerekeket is. Éppen ezért szívesen vesszük és örülünk azon fiataljainknak, akik a helyi néptánccsoporttal a 

közelgő szüreti bálra készülnek.  

A falu egyik legkiemelkedőbb napja a 

KISBOLDOGASSZONY napja, falunk búcsú ünnepe. 

Szeptember 8-án minden család és a mi Központunk 

is örömmel készült erre a napra. Az ünnepi 

szentmisén való részvétel után, a gyerekek nagy 

boldogságára, a falú közepén különféle játékok voltak 

felállítva,  amelyeket mindnyájan kipróbáltak. 

Az 

ünnepség 

tovább 

folytatódott 

szeptember 15-én, amikor az Egyházmegye hívei zarándokoltak 

Máriához, égi Édesanyánkhoz, oltalmát kérve családaik és 

plébániai közösségeik részére. Az ünnepségen szolgáló 

ministrások között ott volt a mi Istvánunk is, akinek ez uton is 

gratulálunk és örvendünk, hogy képviselte Központunkat.  

Központunk lakói örömmel találkoztak 

az ünnepségre érkező ismerős Tasnád-i 

családokkal, néhányan keresztszüleikkel. A 

sok zarándok között szinte elvesztek a 

gyermekek de annál nagyobb volt az örömük, 

amikor ismerős arcokkal találkoztak. A kapu 

előtt kis standot állítottak fel nevelőink, ahol 

különféle kézimunkáinkat, házi készítésü 

termékeket árusítottak. A befolyt összegből a 

gyerekek részére jutalom kirándulásokat 

fogunk majd szervezni azon gyerekeknek, 

akik jó tanulmányi eredményeket érnek el.    

 

 Gyermekláncfű 

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 I .  É V A D  3 8 .  S Z Á M  

S Z E P T E M B E R  



 

A gyerekek nagy bánatára szeptember 9-én MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA 

 

Az elmúlt hét minden napját lefoglalta az iskolába indulással járó teendők. Központunk gyermekei, 

ugyanugy  mint minden normális körülmények között nevelkedő gyerek, hétfőn iskolába  indultak, táskáikkal 

melyek még csak az  új elhatározásokkal  voltak teli. Sokan mondogatták, és ez így helyes,  most jobban fogok 

tanulni, most meglátja nővér, sokkal jobb jegyeim lesznek. Ennek én csak örülni tudok és bátorítom is azokat, 

akik ezt elhatározták, hogy kitartsanak terveikben. 

Az iskola megkezdése mindenhol ünnepi 

keretek között zajlott. Rauch Emese szociális 

munkásunk és Fábián Krisztina pedagógusunk 

elkísérték Ilie és Cristinát, akik a Csuhai iskolába 

mentek. Az igazgatónő Bonifácia nővér és a 

Polgármester úr  köszöntötte az egybegyűlteket, 

majd  az ortodox pap  imádkozott a gyerekekért. 

Innen átmentek Szentjobbra, ahol ugyancsak 

ünnepélyes keretek között nyitotta meg a tanévet az 

igazgatónő és a helyi plébános Májernyik Mihály 

atya kérte Isten áldását az új iskolai évre. 

Nagyváradon a Bonitas Szpeciális iskola 

évnyitójára jómagam, Szerafina nővér kísértem el két 

diákunkat Andreát és Lászlót, majd a Szent László Római Katolikus Gimnázium évnyitóján vettünk részt, ahol 

ebben az évben négy diákunk van beíratkozva. 

A Traian Vuia és a Vasile Voiculescu Gimnáziumokba Rafaella nővér kísérte el új diákjainkat, akik kicsit 

megszeppenve álltak az új iskola kapujában. 

Kívánunk diákjainknak jó tanulást erre az iskolai évre! Legyetek figyelmesek, jóindulatuak és 

probáljátok meg kamatoztatni mindazt a tudást és jó nevelést, amit eddig itthon megkaptatok! Okosak 

és ügyesek vagytok, csak ezt még nem tudják sokan... mutassátok hát meg!!! Szerafina n. 

 

 

 



 

          Hírek, infók 
- Pénteken, szeptember 21-én fogjuk megünnepelni Központunkban a már 
szokásos DANKESFEST-et, mely arra hív minket, hogy olyan embereknek 
mondjunk köszönetet, akik már több éve és nagyon nagy adományokkal 
támogatják Központunkat.  

Szeretettel meghívjuk 
alkalmazottainkat és 
természetesen minden gyermeket, 
hogy vegyünk részt ezen 
ünnepségen és mutassuk ki 
hálánkat azok felé, akiknek 
Központunk létezését köszönheti. 
 
       Az ünnepség 2019.09.21-én 
délután 16.00 orakor kezdődik,  
jó idő esetén az udvarunkon, 
melynek keretében fogunk 
köszönetet mondani  a Melk-i 
Rotary Club és a Sweighoffer cég 
képviselőinek a többéves 
támogatásukért. 
 
Szeretettel várunk mindenkit! 

 
Sok szeretettel köszöntjük fel e 

héten kollegáinkat 
szeptember 19-én  

Rauch Jánost  
és 

szeptember 22-én 

Rauch Emesét 
 

Kívánunk számukra  
sok örömet, boldogságot  
és Isten bőséges áldását 

mindennapjaikra! 
 

 
 


