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       Katolikus 

Családok 

találkozója Szentjobbon 
 2022 június 25-én katolikus 

családok jöttek Szentjobbra  

Egyházmegyénk különféle plébániáit 

képviselve. Míg a felnőttek részére a 

plébániatemplomban, az apátság 

udvarán és annak környékén voltak 

különféle foglalkozások, addig a 

gyerekekkel Központunk a Szent István Gyermekotthon pedagógusai és fiataljai foglalkoztunk.  

 Nagyon értékes volt ez a nap, melynek témája: 

Együtt a keskeny uton, úgy a gyerekek, mint a felnőttek 

figyelmét a család értékeire, egymás támogatására és feltétel 

nélküli szeretetére fordította a figyelmet.  

                             Mindenki gazdagodott valamivel... 

 Nagy köszönet mindazoknak, akik e nap 

megszervezésében összedolgoztak: dr. Kovács Zsolt 

atyának, Tóth Attila atyának, Szerafina és Blanka  vincés 

nővéreknek, Serbán Máriának, nem utolsó sorban a 

Rauch családnak, akik az apátság környezetét rendbe 

tették. 

 Hálás köszönet Központunk 

alkalmazottainak, akik az utolsó pillanatban elvállalták az ebéd elkészítését és vendégül látták a 

rendezvényre érkezett családokat. Mindenkinek nagy köszönet minden fáradtságért!!! 

 Köszönet illeti Központunk fiataljait is, akik a gyerekek felügyeletében, a kézműves 

foglalkozásoknál és játékoknál segédkeztek. Nagyon ügyesek voltatok! Íme, így a mi tudásunk 

és tapasztalataink gazdagíthatnak másokat a mindennapi tevékenységekben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hírek, Infók:  

- Június 27-Július 1 között 

zajlik Ngyváradon a Zene 

tábor, melyen most először 

vesznek úgy részt gyerekeink, 

mint ŐRANGYALOK, vagyis 

olyan fiatalok, akik a 

kisebbekre felügyelnek. Istvá, 

Zsolti és Roli vesznek részt 

ebben a táborban. 

- Ugyan ezeken a napokon ők 

önkénteskedni fognak a 

Catunul Verde Alapítványnál, 

mely szegény sorsú gyerekek 

nyári táboroztatására gyűjt 

támogatást. 

- Július 4-5-én a Catunul 

Verde Alapítvány 

önkénteseinek lesz tábor 

előtti tréningje  

Központunkban.  

- Július 6-án STRANDOLNI 

készülünk a PRESIDENT 

AQUAPARKBA . 

- Július 11-én Elsősegély 

nyújtási  képzésben lesz része 

Központunk 

Alkalmazottainak.  

- Augusztus 1-5 között ECO 

TÁBOR lesz Feketeerdőn, 

melyre szeretettel várják 

Központunk gyermekeit is. 

- Augusztus 8-14 között Biblia 

és Gitár tábort szervezünk 

Micskén, melyre Központunk 

gyerekei is hivatalosak. 

- Augusztus 29-Szeptember 2 

között FESTŐI ALAPKÉPZÉS 

TÁBORt szervezünk 

Feketeerdőn.  

Ezen táborban ukrán 

gyerekek is résztvesznek a 

terápiás művészet átélése 

képpen. 

 

Segély számunkra 

Az elmúlt 

héten, június 20-án  

mi is kaptunk 

segítséget.  

A 

GAUDIOPOLIS 

VARADIENSIS ALAPÍTVÁNYnak 

köszönhetően Központunk 

gyermekrészlege új törülközőket, 

ágyneműket, ágytakarókat valamint teljes 

új strandpapucsokat kapott.  

Nagyon örvendtünk ezen 

adománynak, hiszen a gyermekek által 

használt törülközők, már nagyon 

elhasználtak voltak és szükséges 

volt a kicserélésük. Nagyon szépen 

köszönjük Szendrő Norbertnek a 

Gaudiopolis Alapítvány 

vezetőjének, hogy már többször is 

megajándékozta Központunk 

Gyermekeit hasznos adományokkal! 

Hálás köszönet, hogy sokszor 

gondol a Központunkban nevelkedő 

gyerekekre és jólétükre.   

 

Ujabb önkéntes munka 

Az elmúlt héten június 21-én indult Nagyváradról a 

vincés nővérek házától a negyedik nagy 

segélyszállítmány Ukrajnába.  

A szállítmányt a Szent 

Vince Családosok 

csoportja, a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat 

Nagyváradi képviselete és 

a Catunul Verde 

Alapítvány gyűjtötték 

össze. Mintegy 18 tonna 

többnyire élelem, de 

ruhanemű és tisztálkodási 

szerek hagyták el a  gyűjtőközpontot.  

Ezen szállítmány 

felpakolásában nagy 

segítséget nyújtottak 

Központunk három fiatalja 

Miklós, Zsolti és István, 

valamint a Rauch család 

apraja és nagyjai is.  

Hálásan köszönjük 

mindenkinek a gyors és 

nagyon hasznos munkát, 

mellyel olyan sok embert 

tudunk így közösen 

segíteni. 


