
 

 

 

 

 

ERASMUS + 

A nyár legszebb emlékei a 

táborok alkalmával születnek meg, 

amikor alkalmunk nyílik  új 

csapattagok, új barátok 

megismerése.  

Az elmúlt héten 14 fiatal 

indult el Nagyváradról, hogy részt 

vegyenek ezen év harmadik 

ERASMUS + táborán. A fiatalok 

15-20 évesek, köztük vannak Központunk neveltjei Sergiu és Benjamin is. A fiatalokat két önkéntes tanárnő 

kísérte el  Magyarországra, ahol Tiszaladányban fognak táborozni augusztus 3-9 között.  

A Nagyváradi fiatalok 

bevonását az Erasmus programba a 

Catunul Verde Alapítvány 

szervezte meg, amit ez uton is 

hálásan köszönünk a 

szervezőknek!  

Mi az Erasmus+ ?  
Az Erasmus+ az európai 

oktatás, képzés, ifjúságügy és sport 

támogatására irányuló uniós 

program. 

A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy 

hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus 

életben való részvételének előmozdítására. 

A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az 

európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A program 

emellett: 

 elősegíti a szociális jogok 

európai pillérét, 

 végrehajtja az EU 2019–2027-

es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját, 

 fejleszti a sport európai 

dimenzióját. 

 

 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

     32 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 

Egy szép fényképet készített  a 

felújított szentjobbi utról 

                                      István 



Hírek, infók: 

- Augusztus 14-én szombaton szervezzük meg 

Központunkban a VIII. Gyermekbarát Motorososok 

Találkozóját. Az eseményre bejelentkeztek régi 

barátaink Nagyváradról  a Black Eagles RC 

motorosai, továbbá csatlakozni fognak motorosok  

Biharról, Micskéről, Székelyhídról és nagy 

meglepetésünkre Magyarországról is fog  jönni pár 

motoros. Az eseményt ez évben támogatja a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas 

Alapítvány Sport Szaktestülete. 

- Augusztus 17-én abban a nagy 

megtiszteltetésben lesz része Központunknak, 

hogy ismét meglátogat minket  

Wolfgang Sobotka úr, az osztrák 

parlament elnöke. Sok szeretettel várjuk őt, a 

kíséretét és természetesen Georg Wilfinger 

Apát urat, akik zsúfolt naptárukban szabaddá 

tettek egy napot, melyet szeretnének velünk 

eltölteni.  

 

- Augusztus 18-20 között Feketeerdőre mennek 

táborozni Központunk gyermekei, a Biharpüspöki 

Mereu Impreuna Gyermekotthon és a Tenkei 

ProRoma People2People iskola gyerekeivel 

együtt. Ezen tábort a Catunul Verde alapítvány 

vállalta fel. Hálásan köszönjük előre is a 

programokat és a kikapcsolódást! 

- Ezen nyár utolsó tábora Aug. 30-Szept. 5 között 

lesz Szentjobbon, a FURULYATÁBOR. Még fel 

lehet iratkozni a megmaradt helyekre.  

Augusztus 10-én  
sok szeretettel köszöntjük fel 

Hamza Bobi  
fiatalunkat  

aki életének 18-ik évét  

tölti e napon! 

Happy BOBI 

Day 

 

 

 

 

  

Kedves Bobi 

életednek elmúlt 

18 éve olyan sok 

szép emlékkel 

volt tele, hogy 

egy egész 

könyvet 

lehetne írni 

belőle. 

Ide csak a 

legszebb 

emlékeidből gyűjtöttem össze egy párat, kívánva,  

hogy felnőtt korod is 

 legyen tele sok szép hasonló élménnyel!              
Szerafina n. 

 

 


