
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

Pénteken, 

szeptember 25-én egy 

újabb segély-transport 

érkezett Melkből. Ezen 

szállítmány különféle 

butorokat (asztalokat, 

székeket) háztartási 

cikkeket (mosogatógépet, 

hűtőt, elektromos 

főzőlapot stb.) valamint 

ruhaneműket 

tartalmazott.  A kis 

áruházunk mondhatjuk, 

hogy megtelt árúval. 

Központunk 

házaiban is sikerült 

kicserélni pár elkopott 

butordarabot. Így a  kicsi 

gyermekek házában 

végre kicseréltük a már 

nagyon elnyűtt asztalokat 

is.  

Nagyon szépen 

köszönjük mindazoknak 

a munkáját, akik ezen 

szállítmány 

összeállításában 

segédkeztek. Köszönjük 

az adományokat és 

minden támogatást!!! 

Zatykó Jácint 

Polgármester 

 

 

  

 

Helyi választások 

 

Az elmúlt hétvégén voltak Romániában a 

helyi választások. Szentjobb Községben hárman pályáztak a  

polgármesteri tisztségre, melyet végül Zatykó Jácint RMDSZ 

képviselő nyert meg. Első üzenete a faluhoz így szólt:  „Már többször 

is megbizonyosodhatott mindenki, hogy az erő egységben van 

bármennyire is dolgozzanak a sátáni erők. Tegnap jelesre vizsgáztunk, 

megmutattuk milyen az igazi összefogás, milyen az amikor nem 

hagyjuk elveszni az igazságot és nem akarunk letérni a helyes útról. 

Gratulálok a vesztes feleknek és üzenem, hogy ne feledjünk a béke útján 

járni. Szeretném őszintén megköszönni mindenkinek aki a tegnapi nap 

folyamán szavazott. Hálával tartotozom a feleségemnek, szüleimnek a 

családomnak és az egész csapatnak akik jóban rosszban kitartottak és 

összetartottak. Új fejezet nyillik! "SEBESSÉGET VÁLTOTTUNK" 

Szeretnénk ez uton is gratulálni az új polgármesterünknek és kívánjuk, hogy mindazt, a jót, amelyet 

eltervezett véghez tudja vinni falunk és községünk javára! Szera n. 

 

Segély-szállítmányok  

 

 



Segélyszállítmány 

Hollandiából 

 

Szeptember 28-án, 

délelőtt egy holland 

szállítmány érkezett 

Központunk támogatására.  A 

képen látható teherautó 

rakományának körül-belül  

egy negyed része lett átadva a 

otthon részére, a többi más 

iskolák, gyermekotthonok 

megsegítésére volt szánva. 

 Központunkba  

szokásos dolgok érkeztek: 

kisbútorok, biciklik, 

konzervek, kozmetikumok, 

ruhák és különböző háztartási 

cikkek.  

Ezen termékek egy 

részét a házainkban használjuk 

fel. Így kapott egy  kanapét a 

családház is. A többi kelléket 

meg lehet vásárolni az 

üzletben, ezzel is támogatva 

Központunk fenntartását. 

Nagyon szépen 

köszönjük a Caritas Oost 

Europa Schijdel támogatását, 

a sok háttér munkát és minden 

támogatásukat!!! 

Krumpli szedés 

Az elmult héten 

még folytatódtak a 

betakarítási munkátok. 

A kruplit sikerült mind elraktározni télire. A sok kéznek és 

a szorgalmas munkának meg van az eredménye. 
Köszönet mindazoknak, akik kiveték részüket ebből a 

munkából, különösen a gyerekeknek akik ügyesen segítettek!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon sok, boldog születésnapot 

kívánunk  
szeptember 29-én  

istvánnak 
 

Isten tartson meg jó erőben,  

egészségben és kívánom, hogy tanuld meg  

értékelni mindazt, ami körülvesz téged! 
 


