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

 

 

 

 

 

 

       „Erasmus+ Közösségépítés  
                                        emberi értékekkel” 
 

Az elmúlt hét folyamán több mint 40  Európa különböző 
országaiból  (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország) 
származó pedagógus találkozott Nagyváradon,  a Szent László 
Teológiai Liceumban, az  erasmus + program keretében, hogy 
kölcsönösen gazdagodjanak a nevelés tudományában és 
megosszák tapasztalataikat.  

A program keretében a résztvevők, a katolikus iskola 
pedagógusaival együtt  szombaton, május 14-én ellátogattak 
Szentjobbra a Mária kegyhelyre, ahol egy áldásos szentmisén 

vettek részt, főtisztelendő Májernyik Mihály helyi plébános 
celebrálásával.  

Később a pedagógusok 
meglátogatták Központunkat, ahol 
ezúttal István, Központunk első neveltje, 
aki  a Szent László iskolában turisztikai  
szakot tanul, vezette körbe a 
vendégeket.  

A csoport végül egy hagyományos, 
nagyon ízletes ebédet fogyasztott el az 
ebédlőnkben.  

Ezen esemény azért is különleges, 
mert a covid miatti korlátozások miatt, 
két év bezárás után, ez volt az első olyan 

esemény, amikor vendégcsoport érkezett újra Központunkba. Nagyon örvendünk, hogy erre 
sor került és szívből reméljük, hogy ezután 
is nyitva tarthatjuk kapuinkat, a vendégek 
előtt.  

 

 

 



Hírek, infók: 

- Május  21-én nagyszabású 

kirándulást szervezünk  RÉV-re.  Mivel 

több gyermekotthon és szegény 

sorsú gyermek részvételére 

számítunk, előre kell jelentkezni ezen 

eseményre Szerafina nővérnél. 

- Június 4-én az ukrán gyerekek 

részére szervezünk gyereknapot  

Nagyváradon. Szívesen vesszük a 

fiatalok jelentkezését önkéntes 

segítőnek ezen eseményre.   

- Június 11-én a Gyermekbarát 

Motorosok találkozója lesz.  

 

Mosoly és sok finomság 

 

Május hónapban egy újabb fiatalunk 

kezdte meg  munkás éveit.  

Sergiu, aki  befejezte a szakácsképzőt, 

mivel betöltötte a 18 évet, azonnal 

munka után nézett.  

Mivel februárban Nagyváradon a  

Katolikus Caritas szakácsot keresett  a 

konyhára,  jelentkezett  próbaidőre és 

májusban megkapta az állást. 

Szívből gratulálunk neki, annál is 

inkább, mert a kollégáitól és a 

személyzettől csupa jót hallottunk 

róla. 

 

Mindenki 

megelégedéssel 

beszélt a 

munkájáról és a 

természetéről.  

 

 

 

 

Még van amit tanuljon, hiszen kezdő, 

de az asszonyok igyekeznek jó 

utmutatást adni neki, ő meg 

szorgalmas, figyelmes és  nagyon 

szófogadó. Öröm volt hallani a 

sok dicséretet, amellyel Márta, a 

konyha főnöke elhalmozta. 

Gratulálunk Sergiunak és 

kívánjuk, hogy munkájában sok 

örömet találjon, mosolyogva 

főzzön és sok finomság kerüljön 

ki a kezeiből. 

Sok szeretettel köszöntjük fel 

születésnapján, május 19-én  

Karl Donabauer 
urat  

Vezetőtanácsunk Tagját 


