
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Szüreti mulatság Szentjobbon 
Szeptember 29-én, szombaton került sor a 

hagyományőrző szüreti bálra Szentjobbon.  

Délelőtt a római katolikus templomban gyűltek össze a 

helybeliek és a magyarországi településről érkezett vendégek, 

hogy  az Úr áldását kérjék a szüretre és az ünnepségre.            

Felvonulásra és hívogatásra 14 óra után került sor, amikor a 

népviseletbe öltözött gyerekek és fiatalok, lovas szekéren 

végigjárták a falu utcáit, melyek hangos visszhangzottak az 

énekszótól. Az érdeklődők kedvéért többször is táncra 

perdültek a fiatalok, nem számítva azt, hogy köves vagy 

aszfaltozott úton kellett táncoljanak, amit a községbeliek meg 

is háláltak sokféle süteménnyel és italokkal.                                                                                                                   

A táncosok között örömmel láttuk Központunk három fiatalját Gabriellát, Sergiut és Istvánt, akiknek ez 

uton is gratulálunk a kitartásért és a fárasztó táncpróbákért. Megérte fáradozniuk, mert nagyon ügyesen 

táncoltak! 

 

         
   

         
    

       
        

      
     

      
  

      
      

     
     

       
      

        
     

    
     

      
      

     
      

   
  

        
   

- Am Samstag, 29.September hat das Dorf Saniob 
sein traditionellesTraubenfest gefeiert.
Am Vormittag hat das fest mit einer Messe in der
römisch-katholicshen Kirche begonnen, wo die 
Dorfbewohner und die Gäste aus Ungarn um Segen 
Gottes gebetet haben für die Weinlese und für das
Fest. Am Nachmittag sind die in Volkstracht be-
kleideten Jugendlichen mit Pferdewagen durch das 
Dorf, Volkslieder singend, gezogen und haben die 
Dorfbewohner zum Tanz eingeladen.  
Wir waren froh, dass auch unsere Jugendlichen 
Gabriella, Sergiu und Istvan an diesem Fest teilge-
nommen und mitgetanzt haben. Wir gratulieren ihnen 
zu den schönen Tänzen.

- Zwischen dem 26. und 28. September waren 
Studenten aus Oradea in unserem Sozialzentrum zu
Gast. Sie haben unter der Leitung von Herrn Pfarrer 
Sandor Pek an einem Teambilding für 
Internatsbewohner teilgenommen. Sie kamen aus 
unterschiedlichen Teilen des Landes. In ihrem Pro-
gramm waren auch unsere Kinder involviert und sie 
haben gerne mit den Kindern gespielt.

         
     

   

- Am 29. September haben zwei Kinder aus unserem 
Sozialzentrum an das Diözesan-Treffen von 
Ministranten in Marghita teilgenommen.

- Die Freiwilligengruppe der Römisch- Katholischen 
Kirche „St. Katherina” aus Oradea hat unserem 
Sozialzentrum selbstgemachte Nudeln geschenkt. 
Herzlichen Dank dafür.



Október 6-án 

Georg wilfinger 
Apát urat köszöntjük 

sok-sok szeretettel  

kívánva neki Isten áldását és 

A Nagyváradi Egyetemi Lelkészség Team-

buildingje 

Szeptember 26-28 között nagyváradi 

egyetemisták egy csoportja jött Központunkba, ahol Ft. 

Pék Sándor atya vezetésével egy kollégiumi 

csapatépítésen vettek részt a különféle megyékből 

érkezett fiatalok. Ezen fiatalok szokták szervezni 

minden év március hónapjában a gyermekotthonok 

találkozóját Nagyváradon, így pár fiatalt már mi 

magunk is ismerősként üdvözöltük Szentjobbon.  

Az itt töltött idő alatt esténként Központunk 

gyerekeivel volt játékos, kreatív programuk, amelyet 

nagyon élveztek úgy a fiatalok, mint a gyerekek. A 

mellékletben egy-egy üzenetet lehet olvasni, melyet az 

egyetemisták központunk gyerekeinek írtak. 

Egyházmegyei 

Ministráns találkozó 

Margittán   
„Aki első akar lenni, legyen 

mindenkinek a szolgája.“ (Mk 10, 

44) mottóval szervezte meg a 

Nagyváradi Római Katolikus 

Püspökség és a Margittai Római 

Katolikus Plébánia 2018. 

szeptember 29-én, szombaton a IX. 

Egyházmegyei Ministránstalálkozót, 

melynek idén is a margittai római 

katolikus egyházközség adott 

otthont. Az egész napos rendezvény 

szentmisével kezdődött, majd 

különféle helyszíneken az egyházmegye szerzetesei, lelkiségi 

mozgalmai, közösségei mutatkoznak be. A találkozón Szentjobbról 6 gyermek vett részt Szerafina nővér kíséretében. 

Központunkból Ilie és Zsolti voltak a szerencsések, akik elmehettek ezen találkozóra és nagyszerűen érezték magukat. 
 

Köszönet! 
A nagyváradi Szent Katalin Telepi Római 

Katolikus Plébánia önkéntes csoportja, az 

elmúlt héten közel 7 kg. házilag készített 

tésztával ajándékozta meg Központunkat. 

Hálásan köszönjük az adományt és a 

fáradságos munkát! Isten fizesse meg a 

nagylelkű adományt az önkéntesek 

csoportjának és a Lazarista atyáknak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/szentkatalintelep/
https://www.facebook.com/szentkatalintelep/


 

Az Egyetemi Lelkészség fiataljainak üzenete 

Központunk gyerekei felé 

 
Kedves Gyerekek! Azt kívánom, legyetek kedvesek 

egymáshoz, mosolyogjatok és segítsétek egymást! Peti 

 

Azt kívánom, hogy legyetek hálásak azért, hogy itt 

lehettek, azért, amiket itt kaptok, mert az életben nem biztos, 

hogy lesz még ilyen jó dolgotok. Szeressétek, támogassátok 

egymást! Ne csúfolódjatok egymással, mert itt ti egy nagy család vagytok és úgy kell éljetek, mint a 

testvérek! Hunor 

 

Kedves gyerekek! 

Köszönjük nektek ezt a két 

közösen töltött napot. Kívánom, 

hogy legyetek mindig jók 

egymáshoz, nevelőitekhez és 

társaitokhoz! Tanuljatok ügyesen, 

mert ezzel csak gazdagabbak 

lesztek! Remélem, hogy még 

találkozunk! Csanád 

 

Mindig maradjatok vidámak és jókedvűek, mint amilyennek most megismertelek titeket! 

Vigyázzatok egymásra és szeressétek egymást! Üdvözlettel Ildikó 

 

Kedves Zsolti és Diana! Nagyon örülök, 

hogy ebben a pár napban megismertelek titeket és 

megtapasztalhattam, milyen aranylelkű gyerekek 

vagytok. Remélem és kívánom, hogy mindig ilyen 

vidámak és összetartók legyetek! Noémi 

 

Laci, remélem még el fogsz járni a 

templomba. Mindig tanulj és azt csináld, amit 

szeretsz. ezt üzenem a többi társadnak is.  

Én voltám már látogatóban más otthonokban 

is  és most örülök, hogy együtt tölthettük pár napot veletek. Tanuljatok és fogadjatok szót nevelőiteknek, 

mert csak jót akarnak nektek! Zoltán 

 

Kívánom, hogy mindig legyetek vidámak, 

vigyázzatok magatokra és egymásra is. Kívánok egy 

örömökben gazdag , boldog életet nektek! Tamara 

 

 

 

Kedves Klaudia! Először is örülök, hogy 

megismerhettelek! Egy nagyon kedves, aranyos 

és szerethető lányt ismerhettem meg benned. 

Nagyon jól éreztem magam a közös 

foglalkozáson, amikor együtt készítettük el a 

kezeket.  

Azt kívánom neked, hogy mindig légy kitartó, boldog és kedves, barátságos, amilyen velem is voltál. 

Mosolyogj sokat! Üdvözlettel Szidónia 



 

Kedves Gyerekek! Azt kívánom nektek, hogy 

maradjatok mindig ilyen mosolygósak és szeressétek 

egymást! Nagyon szeressétek egymást és mindig 

legyetek hálásak azoknak, akik nevelnek titeket, mert 

sokat fáradoznak értetek. Higgyetek az Úrban, mert 

Ő az igazi vígasztalója a fájó szíveteknek és ne 

felejtsetek el imádkozni azon szegény gyerekekért, 

akiknek nincs ilyen jó dolguk, mint nektek! A 

legjobbakat kívánom nektek Edina 

 

Én Szilárd vagyok és mivel hét évesen félárván 

maradtam gondolom kicsit jobban megértelek titeket. Azt akarom mondani, hogy saját életemben 

megtapasztaltam, hogy soha nem vagyok egyedül, mert Isten mindig velem van és kísér az utamon. Számomra 

fontos a közösség, a társaimmal való törődés és kérlek, figyeljetek ti is oda egymásra és főleg vigyázzatok a 

kisebbekre. Életetek során, mindig kűzdjetek a jó célokért. Isten áldjon titeket!  

 

Maradjatok mindig vidámak! Kívánok nektek egy boldog és örömökkel teli gyermekkort és majd egy 

sikeres életet. Használjatok ki minden lehetőséget, amely a jó útra visz. Becsüljetek meg minden személyt, aki 

segítséget nyújt nektek. Legyetek nagyon boldogok! Regina 

 

Mindannyiotoknak kívánok sikerekben gazdag tanévet 

és hogy maradjatok lélekben mindig vidám gyerekek! Ölellek 

titeket Gizus 

 

Kedves István! Nagyon örülök, hogy megismerhettelek 

téged! Te egy nagyon jólelkű fiú vagy, akinek hatalmas szíve 

van. Maradj mindig ilyen közvetlen, boldog és szabad szívű! 

Remélem még találkozunk! Szeretettel Gabriella 

 

Én azt kívánom, hogy találjátok meg a szeretetet az életben: Legyetek szeretve és ti is szeressetek! 

Tiszteljétek egymást és nevelőiteket. Mindig kövessétek az álmaitokat, soha ne adjátok fel a céljaitokat és 

mindig adjátok önmagatokat. Tanuljatok sokat!!! Szeretettel Kinga 

 

Kedves Andika! Remélem mindig ilyen kedves, életvidám ember leszel! Minden gyermeknek  kívánok 

jó egészséget és Isten áldását sok szeretettel Noémi 

Kedves Gabica! Te egy nagyon jólelkű lány vagy, hatalmas szívvel! Maradj meg mindig ilyen 

határozott, barátságos és kedvesnek! Remélem még találkozunk az életben! Szeretettel Gabriella 


