
 

 

 

 

 

Az adventi 

időszak gondolatait 

Központunk gyermekei  írják 

számunkra 

R. Diana (11 éves)  

Az adventi idő szerintem arról szól, hogy 

felkészülünk Jézus születésnapjának 

megünneplésére.  

Ilyenkor  jobban vigyázunk arra, hogy ne 

beszéljünk csúnyán, többször megyünk 

templomba, együtt imádkozunk az 

adventi koszorú körül és a gyónásban 

megtisztítjuk a lelkünket, hogy Jézusnak örömet szerezzünk a születésnapján. 

A családoknak azt tanácsolom, hogy ilyenkor legyenek többet együtt és 

probáljanak meg kedvesebbek lenni  egymással 

az emberek. 

A mi házunk gyermekeinek meg azt 

tanácsolom, hogy maradjanak benn a 

házban, ne csavarogjanak, inkább nézzünk 

meg együtt egy karácsonyi filmet, 

beszélgessünk többet Jézusról és arról, hogy 

milyen volt az ő élete. 

Az adventi időben (de nem csak akkor), még jó 

lenne  többet imádkozni a szegényekért, a 

családokért és azokért, akik éheznek, akik 

szomjaznak és nincs meleg otthonuk. 

Gondoljunk rájuk és kérjük, hogy Isten küldjön 

nekik is segítséget, úgy mint nekünk. 

 

Vezetőt 

 

 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

 48   szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 

                               Készülnek az adventi rajzok: 

                Mária és József várják  Jézus születését 



Vezetőtanács ülés 

Központunk vezetőtanácsának tagjai, 

általában évente kétszer szoktak ülésezni, hogy 

a Caritas Szent István Szociális Központ ügyeit 

áttárgyalják, visszatekintsenek az elmúlt év 

anyagi helyzetére. Megbeszéljék a 

nehézségeket valamint a megvalósított terveket. 

 

Ebben az évben az első ülést sikerült 

megtartani június 14-én személyes jelenléttel a 

Caritas Szent István Szociális Központban, a 

második ülésre viszont online került sor 

november  29-én.                                                                                                                                                       

Az ülésen jelen voltak Melkben a Bencés apátságban összegyűlve:  Georg Wilfinger Apát Úr, 

Oberst MSD Reinhard Koller a Vezetőtanács elnöke, valamint  Ök.Rat. Karl Donabauer, Mag. Peter Zidar, 

Chef.Insp. Karl Nestelberger vezetőtanács tagok.  
Romániából külön csatlakoztak az online üléshez a vezetőtanács tagjai: Böcskei László Püspök 

Atyánk, Ft. Pék Sándor atya és Ft. Rajna József  a Vezetőtanács elnök helyettese.  
Ft. Májernyik Mihály helyi plébános úr egészségügyi okok miatt nem tudott 

résztvenni ezen ülésen.   
Az ülésen tovbbá részt vettek Sóos Attila mint a Központ igazgatója és Kertész 

Szerafina nővér mint a Központ lelki vezetője. 
Az ülés az Apát úr és az elnök úr köszöntésével kezdődött, akik hálásan 

gondolnak vissza mindazokra, akik ebben az évben is nagylelkűen támogatták 
Központunk működését, fenntartását. A háttérben sok olyan támogatónk van, akik külön 
kitüntetést érdemelnének fáradhatatlan munkájukért, segítségükért.   

Ezt követően a Központ vezetője Sóos Attila számolt be az elmúlt év helyzetéről. 
A gyerekek helyzetéről, iskoláztatásukról, továbbképzéseikről, mozgásukról. Központunk alkalmazottainak 
helyzetéről. A közpon t megvalósított terveiről és nehézségeiről.  

Szerafina nővér a gyerekekkel, fiatalokkal végzett munkáról, a 
szabadidős tevékenységekről, a megvalósított projektekről tartott 

beszámolót.  „A 2021-es év az egész világot nagy kihívások elé állította. A 

járvány okozta korlátozások és szabályozások minden intézmény 

működésére nagy hatással voltak. Az év vége felé viszont elmondhatjuk, 

hogy szép, mozgalmas, viszonylag kiegyensúlyozott évet zártunk. 

Szerencsére az itt nevelkedett gyerekeket sem a fogva tartás, sem az 

internetes iskoláztatás nehézségei nem viselték meg különösebben. 

Részünkről a gyermekrészleg minden dolgozója mindent megtettünk 

annak érdekében, hogy anyagi vagy emberi közelségben ne 

szenvedjenek hiányt.” 

 

Hálásan köszönjük mindazok támogatását és 

segítségét, akik ebben az évben is támogattak bennünket, 

hogy ezen gyerekeknek legyen egy hely, amit otthonuknak 

nevezhetnek! 

 



ADVENTI  TALÁLKOZÓ 

 
November 30-án és december 1-én 

Központunk gyermekeit, valamint a székelyhídi 
Szent Ferenc alapítvány és a Biharpüspöki Mereu 
impreuna alapítvány gondozottjait a 

CATUNUL 
VERDE Alapítvány 
látta vendégül 
Nagyváradon. A 
találkozó nagyon jól 
sikerült. A résztvevők 
számolnak be a 

tapasztaltakról. 
 

Sz. Andrea:  
- December 1-én délelőtt 9.00-kor indultunk 
Nagyváradra, ahol a nővérek udvarán 

találkoztunk más gyerekekkel, fiatalokkal. Amikor 
megérkeztünk Georgeta fogadott minket és együtt zenét 
hallgattunk, ismerkedtünk. Amikor minden gyermek 
megérkezett, akkor játszodtunk és bemutatkoztunk, majd 
szalvetta technikával készítettünk karácsonyi díszeket.  

Délben együtt ebédeltünk és nagyon jó volt,mert 
együtt készítettük el az ebédet is.  

Délután pedig 
mézes kalácsot 
gyúrtunk, mi 
szaggattuk ki és Szera 
nővér megsütötte 
nekünk. Majd amikor 

készen voltak a sütemények, akkor mi díszitettük fel. Ez 
nagyon jó volt, de közben a legtöbb süteményt meg is ettük. 
Este közösen megnéztünk egy filmet: A fiú akit Karácsonynak 
hívnak. Mindenki nagyon élvezte. Amikor a film véget ért 
Georgeta meg az önkéntesek megleptek minket egy-egy 
csomaggal. Ez egy igazán szép nap volt és sok élményben volt 
részünk. Köszönöm szépen mindenkinek, akik ezt a szép 
napot megszervezték nekünk! 

R. Zsolti: - A tegnapi nap, december 1, 
nagyon tetszett nekem, mert elmentünk Váradra és 
nem csak mi voltunk ott, hanem érkeztek gyerekek 
Székelyhídról és Püspökiből is.  Megismerkedtem 
velük és néhánnyal meg is barátkoztam. Nagyon jó 
volt mert együtt ettünk, ittunk és volt mert az egész 
napnak volt egy karácsonyi hangulata.  

A filmet is nagyon élveztük, bár kicsit szomorú 
is volt, mert a gyerek elveszítette az apukáját, de a 
tündérek között nagyon jól érezte magát.  

Nekünk is nagyon jó napunk volt, köszönjük 
Georgetának és mindenkinek akik ezt a napot olyan 
jól megszervezték számunkra. Nagyon jó napunk 
volt! 

 



 
K. Zsanett: - Először is 

szeretném megköszönni Georgetának, hogy ezt a 
szuper adventi napot megszervezte nekünk és 

minden fiatalnak, akik segítettek neki. Nagyon jól éreztem magam. Sokat játszodtunk, 
barátkoztunk, szép díszeket készítettünk és nagyon jó volt 
süteményt készíteni.  

Nekem a  közös filmnézés  
is nagyon tetszett a Jingle 
Jingle, mert közösen néztük 
meg úgy mint egy családban és 
közben süteményt ettünk és  a 
végén még ajándékot is 
kaptunk. Nekem egy kicsit ez a 
nap olyan volt mintha 
Karácsony lett volna. 

Csodálatosan szép volt!   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Születésnapja alkalmából sok szeretettel 

köszöntöttük  fel az elmúlt héten 

kolléganőnket Sóós Máriát 

Hírek, infók: - December 5-én délután várjuk Szent 

Miklós érkezését. 

-December 11-én Nagyváradon a Székesegyház 

előtt meggyújtják  a harmadik adventi 

gyertyát, melynek keretében  a diákokért, a 

fiatalokért, nevelőkért, oktatóikért 

imádkozunk. Ezen eseményen Központunk 

gyerekeivel, nevelőivel szeretnénk mi is részt 

venni. 

-December 17-18-19 Magyar Karácsony-i 

vers, ének és mese versenyt szervezünk 

Központunkban, melyre a szentjobbi 

gyerekeket is szívesen látjuk. Az esemény 

főtámogatója a Communitas Alapítvány 

 


