
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Kisboldogasszony  

búcsúünnepe falunkban 
Vasárnap, 2018. szeptember 9-én, 

Szentjobbra zarándokoltak a Nagyváradi Római 

Katolikus Egyházmegye papjai és hívei, ahol a 

11.00 órakor kezdődő szentmisén a Boldogságos 

Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent 

László király oltalmát kérték plébániai 

közösségeink, családjaink megújulásáért.  

A szabdtéri ünnepi szentmise főcelebránsa és 

szónoka Böcskei László megyés püspök volt. 

Beszédében buzdította a híveket a hit értékének 

felismerésére és továbbadására. Úgy, ahogy 

őseink megvallották nyíltan Istenbe vetett 

feltétlen bizalmukat, nekünk is tovább kell 

adnunk hitünk kincsét a következő nemzedéknek. A prédikációt Sík Sándor 

pap-költőnk Magyarok Nagyasszonya című versének egy részletét idézve, 

zárta: 

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,  

Tudjuk, mi félteni való.  

Sereglünk a Krisztus elé,  

De hogy álljunk szeme elé?  

Mit mondjunk, ha reá kérdez?  

Szólj helyettünk, anyánk édes,  

Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,  

De mégis a tied vagyunk.  

 

Az áldást követően Szentjobb utcáin körmenetben 

vonultak végig a zarándokok, a Brünn-i Fekete 

Madonna felújított kegyképével.  

A szentmise befejeztével a zarándok csoportok 

áhitattal vették körül a Boldogságos Szűzanya 

kegyképét és szebbnél-szebb énekekkel, imákkal 

köszöntötték. Kertész Szerafina nővér 

 

Iskolakezdés 

Szeptember 10-én Romániában 

is megkezdődött az új iskolai tanév. 

Központunk gyermekei ugyan nem 

lelkesedtek, hogy véget ért az 

szabadság és ismét kötött 

programokhoz kell igazodni, de azért 

mindnyájan reményekkel, új tervekkel 

indultak az iskola felé. Csuhajban a 

román nyelvű iskolában 9 órakor volt 

a megnyitó. Jelenleg öt gyermek jár tőlünk ide iskolába. 

Szentjobbon az iskolai év megnyitó ünnepsége 10 órakor volt. Az igazgatónő nagy örömmel jelentette 

be, hogy az iskola megkapta az államtól a Szent István Általános Iskola elnevezést. A névadó ünnepség 

október 11-én lesz, melyre nagy ünnepséggel készülnek. 

A fiatalok közül ketten járnak majd Biharon és tízen 

Nagyváradon. Sok 

sikert kívánunk 

mindenkinek az új 

tanulási évben és azt, 

hogy vegyék komolyan 

taníttatásukat, mert 

minden segítséget 

igazán megkapnak 

tőlünk. 

        
    

     
       

      
      
   

- Am 7. September haben einige Kinder aus 
unserem Sozialzentrum an einer Studienreise 
teilgenommen, wo sie die Elektrofabrik 
Celestica, die Bäckerei Sandy und die Recycling 
Fabrik Super Bon besucht haben. Die Kinder 
haben mit großer Begeisterung über ihre 
Erlebnisse berichtet.
        

     
     

         
       

    
     

     
      

        
     

      
  

        
      
      
         

     
      

     
         

       
    

    
     

       
      

     
      

  

        
     

        
     

         
     

         
        

     
      

      
          

     
      

     

Oradea nach Saniob gepilgert, wo sie an der hl. 
Messe um die Fürbitte der Heiligen Mutter und um 
die Erneuung unserer Kirchengemeinschaft und 
Familien gebetet haben. Die Freilichtmesse hat der 
Diözesanbischof László Böcskei zelebriert. Am 
Ende der Hl. Messe haben die Pilger in einer 
Prozession die Devotionalie, das restaurierte 
Gnadenbild der Schwarzen Madonna von Brünn 
durch die Strassen von Saniob getragen.

- Am Sonntag, den 9. September sind die Pfarrer 
und die Gläubigen der röm.-kath. Diözese

- Am 10. September hat in den rumänischen 
Schulen das neue Schuljahr begonnen. Von 
unseren Sozialzentrum werden fünf Kinder in
Ciuhoi, zwölf in Saniob, zwei in Bors und zehn 
Jugendliche in Oradea die Schule besuchen. Wir 
wünschen ihnen ein erfolgreiches Schuljahr!



Szeptember 14-én 

kiss Erika  
kolléganőnknek 

kívánunk 

Gyárak meglátogatása 

Nagyváradon és környékén 

Szeptember 7-én a nagyváradi 

önkéntes pedagógusok szervezésének 

köszönhetően és az ő szervezetük 

támogatásával, Központunk 11 

gyermeke egy fejlesztő kiránduláson 

vett részt. Várad három gyárát látogatták 

meg, azzal a céllal, hogy megismerjék a 

gyárban dolgozók életterét, képet tudjanak alkotni a gyárak működéséről és információkat gyűjthessenek arra 

nézve, hogy mik a követelmények akkor, ha valaki ilyen környezetben óhajt majd dolgozni. A gyerekek nagyon 

érdekesnek találták a látogatásokat. 

Először a CELESTICA elektrónikai gyárba léphettek be. 

Itt, miután egy kiképző teremben bemutatták a gyár 

célkitűzéseit és pár dolgot, amit itt gyártanak, a gyerekeket és 

kísérőiket beöltőztették a szokásos köppenyekbe, majd 

végigvezették a gyár különféle produkciós részlegén. 

Megtekinthették hogyan készül el egy adatlap és azt is, hogyan 

készítenek el egy gázórát. Ez a gyár szinte minden gyermek 

tetszését azonnal elnyerte, mégis inkább az idodai munkások 

részlegében foglalnának szívesebben helyet. 

A következő gyár a SANDY IMPEX  pékség 

volt. Itt a gyerekek a kenyerek készítését 

tekinthették meg, melyet leginkább itt a különféle 

gépek végeznek el. Itt főleg a finom sült cipók illata 

volt az, ami mindenkit magával ragadott és meg is 

vendégeltek minket. 

A hamadik hely nagyon meglepte a társaságot. 

Ez a SUPER BON RECICLARE  üzem volt. Itt a 

gyárak ipari menyiségű huladékait dolgozzák fel és  

újrahasznosítják. Elsőre ez a hely visszahökkentette a 

fiatalokat, de amikor megismerték a gyár mibenlétét és azt, 

amit létrehoznak, már teljesen más véleménnyel voltak.  

 

A kirándulás mindenképpen hasznosnak és 

célszerűnek mondható. A fiatalok és a gyerekek egészen 

nyíltan és természetesen tudtak véleményt alkotni a 

látottakról. 

 


