
 

 

 

 

A mi legkedvesebb vendégeink 

Nagy örömünkre 

szolgált és hatalmas 

megtiszteltetés 

számunkra,  hogy   

2021. 08. 17-én        

Wolfgang Sobotka úr, az osztrák parlament 

elnöke látogatta meg Központunkat.   

Nem először járt nálunk, hiszen már mindannyian 

találkoztunk vele 2017-ben is.  

Azóta a gyerekek nagyot nőttek, sokat 

fejlődtek. Szinte már alíg lehet rájuk ismerni a régi 

fényképeken.  

A találkozás családias és nagyon 

egyszerű volt. Nagyon hálásak vagyunk 

Sobotka úrnak, hogy ennyi év után is 

gondol ránk és figyelemmel kíséri  

életünket. 

Kívánjuk, hogy a jó Isten áldása 

kísérje felelősségteljes munkájában és ha 

szeretne kikapcsolódni, fellélegezni, csak nyugodtan ugorjon át hozzánk egy kis 

kikapcsolódásra! 

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

    34  szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Egy igazán jó táborozás 

Az elmúlt idők követelményei, az elzárások és különféle tiltások, rányomták 

bélyegüket a társas életünkre. A gyerekek már szinte sóvárognak egy ölelésre, egy kézfogásra, a 

tiszta (maszk nélküli) levegőre.  Talán mindezek feloldása váltotta ki egy gyermekből az elmúlt 

héten a kijelentést: Ez egy igazán jó táborozás volt! 

A Feketeedei tábornak a Gyermekvédelem 

Feketeerdei háza és a Bihar megyei Sport és 

Ífjúság Minisztáriumának háza adott otthont.  

A tábor főtámogatója és egyben 

házigazdája a CATUNUL VERDE 

ALAPÍTVÁNY volt, akinek lelkes vezetője 

Szabó Georgeta mindent megtett, hogy a 

gyermekek remekül szórakozzanak és 

kikapcsolódjanak. 

A program nagyon 

színes volt és a gyerekek életkorához, képességeihez igazodott. A horgolással is volt alkalmuk 

megismerkedni a 

gyerekeknek. A gyerekek 

megtanultak a pár nap alatt 

a horgolótűvel bánni, 

szemeket hajtani és 

hurkolni. Készítettünk 

hajpántot, virágokat és a 

péntek esti Dzsungel partyra 

még kígyókat is sikerült 

horgolni.  



A táborban 45 gyerek volt jelen, fiuk és lányok vegyesen. 13-an a Biharpüspöki Mereu 

Impreuna Alapítványtól, 23-an a Tenkei People2People roma alapítványtól és 9-en a Szentjobbi 

Gyermekotthonból. Nem minden gyerek csatlakozott a kézimunkázáshoz, de minden nap volt pár 

jelentkező, akik tanulni vágytak és ügyes munkákat vihettek haza.  

Ugyanakkor sok 

érdekes program: 

hegymászás, íjjazás, 

csapatjátékok, tánc, 

akadályverseny és sok 

más kihívás tették 

izgalmassá a napot a 

táborozók örömére. 

 

Nagyon szépen köszönjük a 
Catunul Verde Alapítványnak, hogy 
ezt a tábort megszervezte 
számunkra és nem utolsó sorban 
hálánkat fejezzük ki minden 
támogatónknak a sok adományért, 
valamint az önkétesek 
munkájának,hogy ezen tábor ennyi 
sok élményt nyújtott a gyerekeknek 
és a fiataloknak. Szerafina n. 

 
 
 



Sok szeretettel köszöntjük e 

héten születésnapjuk 

alkalmaból kolléganőinket 

22-én Csilik Ilonát 

24-én Fodor Hajnalt 

Hírek, infók: 

- Amint gondolom már sokan 

értesültek, az elmúlt héten egy osztrák 

praktikás érkezett Központunkba. A 

neve Loreen Witte. Nagyon kedves és 

aranyos fiatal lány. Augusztus 29-ig fog 

velünk együtműködni. 

 - Ezen nyár utolsó táborára készülünk 

a FURULYATÁBORra  Aug. 30-Szept. 5 

között, mely egy különleges 

jótevőnknek köszönhetően, Arad 

megyében egy mesés kirándulóhelyen 

lesz. Még fel lehet iratkozni a 

megmaradt helyekre.  Természetesen a 

furulyákat is magunkkal fogjuk vinni e 

táborba. A tábort az RMDSZ és a 

Communitas Alapítvány is támogatja. 

- Augusztus 29-én Egyházmegyei 

Családi nap lesz Nagyváradon. 

Különösen a kisgyermekes 

kolléganőinknek ajánlom figyelmükbe, 

mert nagyszerű programok lesznek 

kicsiknek és nagyoknak. 

- Ebben az évben szeptember 19-én lesz 

Szentjobbon a falunap, ekkora van  

meghírdetve ugyanis az Egyházmegyei 

Zarándoknap.  

 

A gyerekek beszámolói: 
Diana: Nekem nagyon tetszett ez a 

Feketeerdei táborozás, mert sokan 
voltunk. Amikor megérkeztünk a ház 
nagyon jó volt és nnak is örvendtünk, hogy 
Georg és Félix is velünk jöttek na meg 
Attila bácsi és Marici is,  és sokat UNO-
ztunk együtt. Este későig fennmaradtunk 
és filmet néztünk együtt.  

A táborban az is jó volt, hogy a 
programokon mindenki részt vett. 
Megbarátkoztan lányokkal Zsanettel, 
Vivivel és Marikával, meg egy másik 
Vivivel. Sokat nevettünk együtt és az is jó 
volt amikor a sötétben táncoltunk.  

 
Ilie: În tabara de la Pădurea Neagră ne-am simțit foarte bine. 

Am avut parte de multe jocuri și activități frumoase. 
În tabăra asta mi-am făcut mulți prieteni. Jocul meu preferat a 

fost acela cu mingea. Îi mulțumim frumos Georgetei Szabo și tuturor 
voluntarilor ca au ajutat-o ca să avem parte de o tabără așa 
frumoasă! 

 
Zsanett: Én 

szeretném 
megköszönni 
először is 
Georgetának, 
hogy 
megszervezte ezt 
a tábort és Szera 
nővérnek, hogy 
elvállalta, hogy 
vigyáz ránk és az autóval hozott minket minden nap a táborba.  

Én legjobban annak örültem, hogy az első nap velünk voltak 
Georg, meg Félix atya és Mariciék is.  

A táborban nagyon jó volt esténként amikor együtt táncoltunk  
és néztük nővérrel 
a csillagokat. Sok 
új lányt 
meismertem: 
Mirela, 
 Zsanett, Vivi, Alexa 
és sokat játszodtam 
egy kisfiúval Mátéval.   
Velük sokat 
játszodtunk, 
sétáltunk, fociztunk 
és viccelődtünk. 

  
 
 
 
 


