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Motorosok örvendeztették meg 

ismét a gyerekeket 

 
Szeptember 17-én egy nagyszabású 

motoros találkozót serveztek Székelyhídon a Gyermek Jézus 

Otthonban, ahova közel 80 motoros gyűlt össze a környékről és 

Magyarországról. Utóbbi motorosok nálunk a Szent István Gyermekotthonban 

kértek szállást, hiszen ide már szinte hazajárnak, régi barátai már 

otthonunknak. 

A találkozó nagyszerűen sikerült. Sok közös élmény tette színessé az 

együtt eltöltött időt, de legfőképpen a gyerekeknekés fiataloknak abban az örömben lehetett részük, hogy 

ismét motorra ülhettek a motorosok mögé.  

Köszönjük a minket meglátogató motorosok kedvességét és figyelmességét!  

 

Az eseményről István számolt be:   - Szombaton délben  az egyik  Magyarorszagi motorossal 

átmentünk Székelyhídra a magyar határhoz, ahol megvártuk a többi motorost és velük együtt 

vonultunk a Motoros találkozóra. Amint megérkeztünk  a motorosok vitték  sorban az összes  

gyereket motorozni,  majd Böjte Csaba  ferences atya, a székelyhídí  gyermekotthon alapítója, 

nyitotta meg a motorostalálkozót.  Ez után volt finom ebéd, ami egy jól elkészített  bográcsos volt. 

Majd voltak különféle fellépések, előadások a  székelyhidi gyerekek 

részéről, majd egy 

néptánccsoport és 

végül egy 

Magyarországi 

kórus is énekelt. 

Este pedig volt egy 

szuper jó koncert. 

Én nagyon élveztem 

ezt a programot és 

nagyon jól esett 

kikapcsolódni a 

motorosok között. 



Hírek, infók: 

-Szeptember 19-tól egy hónapon keresztül 

megtekinthető Nagyváradon a Püspöki 

Palota kertjében a MAGIC GARDEN 

villanyeffektusokkal varázsolt 

látványosság. Központunk gyerekeit is el 

fogjuk vinni ezen rendezvényre, csak még 

nem tudjuk milyen napon. Először 

szeretnénk  látni  az iskolai viselkedés 

javulását. 

- Szeptember 21-én K. István Nagyváradon 

a szemészetre van előjegyezve 

felülvizsgálatra 10.00 órára. 

- Szeptember 27-én jön hozzánk Georg 

Apát úr. Sok szeretettel várjuk! 

- Szeptember 28-án a Szent László 

Líceumban a felnőttek részére tart érdekes 

előadást  Bajzáth Mária: 

Sikerkompetenciák a népmesékben és a 

valóságban címmel. Mindenkit szeretettel 

várnak. 

- Október 1-én hivatalosak vagyunk 

Nagyváradra a MINDEN GYERMEK 

MESEFESZTIVÁLJÁRA. Erre a versenyre 

lehet készülni népmesével, népdallal, vagy 

fényképekkel. Nagy nyeremények vannak 

kilátásban. 

 

 

A Caritas Szent István Szociális Központban nevelkedő 

gyerekek iskolai besorolása a 2022-2023-as tanévben 

 

Szetjobbon 
a "Szent István" Általános Iskolába négy gyerek jár: 

  -VI. osztályba járnak  R. Diana 

    K. Zsanett 

    K. Roland 

    

 - VIII. osztályba van  R. Zsolt 

 

Csuhajon 
a "Szent István" 2 számú Általános Iskolába egy diák jár  

- VIII. osztályban   J. Ilie 

 

Nagyváradon 
A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban két 

diákunk van:  

   - X. osztályban, közgazdaságtan szakon B. Miklós 

   - XII. osztályban, vallásturisztika szakon K. István 

 

A Traian Vuia Technikai Kollégiumba egy diákunk jár:  

IX. osztályba autóbádogos magyar szakon van  R. Andris  

 

"Mihai Viteazul" Technikai Kollégiumba egy diákunk van: 

X. osztályban fodrászatot tanul P. Cristina 

 

Tanulmányaikat befejezték és amint betöltik a 18 évet munkát 

keresnek: 

Sz. Andrea, D. Róbert, B. Dániel, L. Gábriel, L. Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük fel 

ünnepeltjeinket, akik 

 Szeptemberben születtek 

Kollégáinkat: 

21-én Tóth Máriát 

22-én Rauch Emesét 

 


