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la  

    multi   ani!!! 

 

 

 

 

 

Frohes  

      Neues        la 

           Jahr!    La multi ani! 
 

       Elmúlt egy 

újabb év és  mi azon szerencsések közé tartozunk, akik 

megállhatunk és visszatekinthetünk rá. Sajnos sok 

embertársunk nem érhette ezt meg, nem tekinthet vissza és 

nem adhat hálát, mert már nem adatott számára újabb perc, 

újabb óra, újabb nap ezen a földön. 

 

Csak a jó Isten gondoskodásának 

köszönhetjük, hogy mi mindannyian itt 

lehetünk és igen HÁLÁT ADUNK. 

Köszönjük a sok bátorítást, amellyel 

sokan körülvettek minket!  

Köszönjük a sok segítséget, amellyel életféltételeinket 

biztosíthattuk!  
Fel sem tudjuk sorolni mindazokat a személyeket és 

szervezeteket, amelyek a Szent István otthon mellett elköteleződve 

az elmúlt években fenntartották azt. 
Köszönjük mindenkinek, minden segítségét  

és kérjük  a Jó Istent, hogy tartsa meg önöket ebben az új évben is jó egészségben,  

hogy tudjanak még sok jót véghezvinni mindenkivel!!! 

 

 



 
JUMPING INTHO THE NEW YEAR 

Az elmúlt év végéhez közeledve,  egy 
ugyancsak rendkívüli  programon vehettek 
részt Központunk gyermekei.  Nagyváradon a  
Catunul Verde Alapítvány  december 30-án 
egy ugrálóházba hívta meg több 
gyermekotthon lakóit, hogy vidáman és telve 
energiával ugorjunk az új évbe.  

Az eseményen  több mint 40 gyermek 
vett részt. Szentjobbról 19 gyerekkel sikerült 
elmenni ezen vidám eseményre.  

Szeretnénk hálásan megköszönni a 
Catunul Verde Alapítványnak, hogy az egész 

elmult év folyamán sok érdekes programot szervezett a gyermekotthonok részére, 
melynek a megkoronázása volt ez a szuper ugráló nap!!!   

Köszönetünket fejezzük ki továbbá az Ecclesia Mater Alapítványnak, akik a gyerekeket megajándékozták egy-egy  
finomságokkal teli újévi batyuval, továbbá a gyermekotthonok részére mindenféle jókat ajándékoztak a Szilveszter 
megünnepléséhez! Nagyon szépen köszönjük ezt a nagylelkű adományt! Szerafina nővér 

 

Az eseményről 
István készített 
beszámolót:  

- Ma délelőtt 

11.00 órakor 

indultunk el 

Nagyváradra, ahol  a 

szakszervezetek 

házában egy ugráló 

napot 

szervezett 

nekünk 

Georgeta és a Catunul Verde Alapítvány csapata. Amikor megérkeztünk 

letettük a cipőinket és mehettünk ugrálni. Volt ott mindenféle trambulin. Én 

mindeniket kipróbáltam de a legjobban a szivacsos 

medence tetszett. 

Találkoztunk ott gyerekekkel a Székelyhidi 

gyermekotthonból, a Szent Anna otthonból, a 

Biharpüspöki otthonból és találkoztam  két 

ismerősőmmel is, akiknek nagyon megörültem.  

Nekem nagyon tetszett ez a nap, hiszen úgy 

éreztem magam, mint egy kis gyermek, pedig már 18 elmúltam.  

Voltak ott kicsik is de nagyon jól szórakoztunk! Később leültünk ebédelni és akkor jött az első 

meglepetés, hogy Mickey Mouse és Minny Mouse hoztak nekünk egy újévi tortát.   

Aztán volt még egy meglepetés, hogy az Ecclesia Mater Alapítvány részéről, Koncsek Zita néni  

átadott nekünk egy-egy ajándékot, minden otthonnak szilvesztere 

mindenféle finomságot! 

Köszönjük szépen  Georgetának, hogy meghívott minkett 

erre a napra!!! Ő egy olyan ember, akinek nagy a szíve, aki mindent meg tesz annak 

érdekében, hogy mi jól érezzűk magunkat. Én remélem, hogy mindenki jól érezte magát, 

mert mindenki épségben ért haza, és még remélem, hogy Georgeta meg Szera 

nővér szerveznek nekünk még ilyen napokat, mert ez szuper jó nap volt!!! 

Isten fizzesse meg mind azt a jót  

amit értűnk tesznek az emberek!!! 

Köszönjűk szépen!!!      Multumim frumos!!!  



Hírek, infók: 

- Január 8-án 10.00 órakor  

KÖZPONTUNKBAN házszentelés 

lesz,  Ft. Májarnyik Mihály atya fogja 

elhozni számunkra Isten áldását, 

melynek fogadására készüljünk méltó 

tisztelettel.  

 

- Január 15-én kirándulást szervezünk 

Stana de Vale-ra, a Catunul Verde 

Alapítvány támogatásával. Mivel 

több gyermekotthon is részt vesz ezen 

az eseményen, csak azok 

jelentkezzenek, akik szánkózni,  

síelni szeretnének. 

 

AKIK MINDIG ITTHON VANNAK 

Az elmúlt  év utolsó napjai sem teltek unalmasan Központunkban. Nagy 

örömünkre sikerült eljönniük Georg Apát úrnak és Félix atyának, hogy pár napot 

velünk töltsenek. Mint mindig, most is nagyszerű volt velük találkozni.  

Kihasználtuk az időt és 

megkértük Félix atyát, hogy 

számoljon be nekünk, arról, hogy 

afrikában, az ő szülőhelyén, hogyan 

ünneplik a karácsonyt.  Nagyon sok 

érdekességet mesélt nekünk. 

Megtudtuk, hogy például ott 

nincsen karácsonyfa, legfeljebb csak 

műanyagból a tehetősebb házaknál. Ajándékba mindig új ruhaneműket kapnak 

karácsonyra a gyerekek, mert erre van nagyobb szükség. 

A családok mindenike egy-egy Betlehemest állít fel, melyen az egész család 

együtt dolgozik több héten át.  Valóságosan versenyeznek egymás között, hogy 

kinek lesz a legszebb, legkülönlegesebb 

építménye. Csodálatos élmény ez egy 

család életében. Karácsony és Vízkereszt 

között aztán egy bizottság körbejár a 

faluban és eldönti, hogy ki nyeri abban az 

évben a Betlehemkészítő versenyt. 

Sok érdekességet megtudtunk, 

továbbá hallgattunk afrikai karácsonyi 

dalokat és a gyerekek személyes kérdéseiket is feltehették Félix atyának.  

A napot egy 

tehetős UNO 

partyval zártuk, 

melyben az 

apát úr szinte 

legyőzhetetlen.  

Nagyon szépen 

köszönjük nekik 

ezt a különleges 

velünk töltött 

időt!!!  

Sok szeretettel köszöntjük fel 

ünnepeltjeinket, akik 

 JANUÁR hónapban születtek 

Gyermekeket: 

 9-én Gabriel és Gabriella 

11-én Diana 

18-án Andrea 

24-én Miklós 

 

Kollégánkat: 

24-én Matiz Árpit 

 

Vezetőtanácsunk Tagját: 

25-én Reinhard Koller urat 

 


