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Felbecsülhetetlenül nagy segítség 

 
Az  elmúlt hónap elején Központunk 

egy nagy továbbfeljesztési projektben vett részt. A holland Caritas Oost Europa Schijdel jóvoltából, 

szeptember 29 és október 7 között a Szivárvány ház gyermekek által használt számítógépterem teljes 

felújítását, továbbá a házban a wifi hálózat kialakítását, az 

irodai gépek lecsérélését és 

újraprogramozását vállalták 

a Kollege Wilhelm Jacobs 

????   szakiskola tanárai és 

diákjai.  

Ezen nagy projekt sok 

előkészületet igényelt. 

Körül-belül már egy éve 

ezelőtt elkezdődtek a 

gyűjtések a kompjúter terem 

felújításához. Itt meg kell 

jegyezzem azt is, hogy már 

az első gépeket is 

hollandiának köszönhettük, melyek nagyon jól jöttek akkor, amikor a 

gyerekek számítógépen írni tanultak, különféle infőkat szedtek össze, 

vagy éppen játszodtak.  

 Gyermekláncfű 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, 
úgy kapcsolódnak egymáshoz  a mi életeink... A  C A R I T A S  S Z E N T  

I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  
K Ö Z P O N T   

H E T I L A P J A  
V I I .  É V A D  4 2 .  S Z Á M  

O K T Ó B E R  



Jelen 

felújítás nagyon hasznos volt. 

Sokkal korszerűbb gépeket kaptunk, rendes vezetékeket szereltek fel a 

diákok és tanárok, akik bizony sokszor még késő este is dolgoztak 

ahhoz, hogy a munkálatokat időben be tudják fejezni. Nem is 

emlékszem, hogy lett volna még egy ilyen munkacsoportunk, amely 

ilyen csendesen de hatékonyan dolgozott minden percet kihasználva. 

Hálásak vagyunk elsősorban  

Jan Marinus úrnak, akinek a nevét immár 

aranyba kellene foglalni, mindazért a sok 

segítségért, amit nekünk az évek során a Caritas 

Schijdel által juttatott. Ezen projekt teljes 

kivitelezését figyelemmel kísérte és  néha még 

hason csúszva is besegített a munkásoknak. 

Köszönünk neki minden fáradtságot, a támogatók 

megkeresését és a rengeteg háttér munkát, melyet 

ezen projet kivitelezésébe fektetett! A jó Isten 

fogja tudni csak kellőképpen megfizetni neki 

mindazt a sok jót, amit értünk tett. 

Nagyon szépen köszönjük Robert Oberhollenzer  tanár úrnak  a projekt levezetését, valamint társainak 

Hans Smits és Abu Saebu tanároknak a munka felügyeletét és elvégzését. Igazából nem is tudjuk felfogni, 

hogy milyen nagy munkát végeztek, mert nem vagyunk szakemberek. (Még arról is külön meg kellett gyűzzön 

minket Robert úr, hogy a Windows 10-est telepítsük a gépekre.) A sok vezeték elrejtése, a padlástól az alsó 

szintig külön kihívás volt és nagyon nehéz feladat, de azt is remekül megoldották.  

 

 



De beste dingen in het 

leven zijn de mensen waar 

je van houdt, de mooie 

plekken waar je bent 

geweest en de geweldige 

herinneringen die je 

gedurende de tijd samen 

hebt opgebouwd. 

 

Köszönjük a holland diákok remek munkáját, akik 

pontosan követték tanáraik utasítását és igazi 

szakemberekhez illően dolgoztak. Ez nem csak a munka 

miatt volt hasznos, hanem a jó példájuk miatt is, amivel 

a Központunkban nevelkedő fiataloknak megmutatták, 

hogy ha jó szakemberekké akarnak válni, akkor 

halgatniuk kell a felnőttek utasításaira. 

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a 

felújított kompjutertermet és vendégeink örömére hamar 

rátaláltak a közös játékokra. 

A projekt összértéke körül-belül 30 000 Euróra 

tehető. Elképzelhetetlenül nagy összeg ez számunkra. Az 

biztos, hogy mi saját erőnkből soha sem tudtuk volna ezt kivitelezni. Sok köszönet a Caritas Oost Europa 

Schijdel támogatásáért és mindazok támogatásáért, akik ezen projekt kivitelezéséhez hozzájárultak! Őszinte 

hálát mondunk  mindenért és igyekszünk a reánk bízott értékeket jól, lelkiismeretesen használni.  

 

A projekt befejező napján, pár magyar népdallal 

kedveskedtünk vendégeinknek, majd néhány vidám, szórakoztató órát töltöttünk el együtt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
LET’S STOP DRUGS! 

   În perioada 18-

25 septembrie 2019, a avut loc 

la Cristuru Secuiesc schimbul 

de tineri Erasmus+, organizat 

de către asociaţia de tineret 

Plantogether din Cristuru 

Secuiesc cu tema prevenirii 

consumului de droguri, unde, 

alături de Ungaria, Ucraina şi 

Macedonia, România este 

reprezentată de o echipa de 6 

tineri şi un însoţitor de grup Sora Rafaela  din Oradea. 

   Grupul ţintă al proiectului erau  32 de tineri cu vârsta între 

18-25 şi 4 coordonatori de grup din cele patru ţări. Organizatorii și-au propun ca în urma cursului, tinerii să îşi însuşească 

mecanisme de prevenire a consumului de droguri folosind metode de educaţie nonformală, tinerii să conştientizeze 

efectele nocive ale consumului de droguri, să îşi clădească un mecanism de rezistenţă în faţa tentaţiilor, iar pe termen 

lung, scopul proiectului este transmiterea mai departe a 

informaţiilor însuşite către colegi, prieteni şi alţi tineri din 

comunitatea din care fac parte. 

   Echipa României a fost formată din voluntarii 

asociaţiei Love Bihor, Asociaţia de tineret mereu împreună şi 

Fundaţia Caritas Centrul Social Sf. Ştefan Sâniob. Proiectul a 

fost finanţat de către Uniunea Europeană prin programul 

Erasmus+. Sandor Rudi- Coordonator proiect, asociaţia de 

tineret Plantogether Georgeta Szabo- Asociaţia Love Bihor. 

   Ca continuare și punere în practică a celor 

învățate în cadrul cursului, în perioada 11-14 octombrie tinerii 

vulnerabili ai Centrului Social Sf Ștefan Saniob, au luat parte la 

prima sesiune de conștientizare și prevenire al drogurilor la 

Pădurea Neagră. Mulțumim tinerilor care au luat în serios 

această provocare și au dat mai departe cu înțelepciune cele 

învățate la Cristuru Secuiesc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük mindazon ismerőseinket, 

akik október hónapban születtek, továbbá  
 

Október 9-én szeretettel gondoltunk 

Ft. Rajna József atyára 

Vezetőtanácsunk tagjára 

 

Október 10-én köszöntöttük 

Bódis Zsombor 
fiatalunkat,  aki  e hónapban 

Obada Florin  

fiatalunkkal együtt 18-ik évükbe lépnek. 


