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

ZENE
TÁBOR
A Nagyváradi
Római
Katolikus
Püspökség
főtámogatásával, immár
nyolcadik alkalommal került
megszervezésre Nagyváradon a
Zenetábor június 27-július 1
között. A szervezésben
közreműködtek a Székesegyház kántornőjének Oláh Gabriella főszervezőnek irányítása alatt a Vincés nővérek,
a Ferences nővérek, két missziós kispap és Brigitta óvónő, akik a vallásos nevelést, a a gyerekek kézműves
foglalkoztatását és sok szép ének és tánc megtanulását vezették le a táborban.
A napok során a gyerekek bepillanthattak néhány bibliai család életébe, hogy onnan bátorítást nyerve
sokkal nagyobb örömmel éljék meg saját családjuk biztonságát.
Hétfőn ÁBRAHÁM és SÁRÁTÓL megtanultuk, hogy a gyermek minden család életében egy áldás.
Kedden JÓZSEF esetéből megtanultuk, hogy ne irigykedjünk másokra, mert Isten nekünk is adott
különleges tehetséget.
Szerdán MÓZES történetéből megtanultuk, hogy Istennek mindenkivel célja van, Senki sem születik
hiába.
Csütörtökön ZAKARIÁS és ERZSÉBET esetéből megtudtuk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen.
Pénteken a SZENTCSALÁD állt előttünk. József is kemény munkával tartotta el a családját, Mária pedig
ellátta az anyai gondoskodó feladatot. Jézus pedig példát adott
nekünk az engedelmességre.
A tábor résztvevői többnyire 7-12 év közötti gyerekek
voltak. A mintegy 80 gyerek és fiatal között, részt kaptak a
tábori élményekből Központunk neveltjei Roli, Zsolti és István
is. Számukra azért is különleges volt a tábor, mert a Vincés
nővéreknél laktak. Délutánonként peddig a Pályi napokon
segédkeztek a Catunul Verde Alapítványnak adományt gyűjteni
a szegény gyerekek táboroztatásához. Itt abban a különleges
örömben volt részük, hogy felszállhattak egy légballonra.

István számolt be
élményeiről:- Megszeretném
köszönni azoknak, akik
idén is megszervezték a
zene tábort. Elsősorban
Olah Gabriella kántor
nőnek, aki minden évben
sok mindenkit
megmozgat, hogy ez a
tábor sikeres legyen.
Köszönöm a nővéreknek

Erzsébet és Szerafina
nővérnek, akik végig
ott voltak és mindent
megtettek, hogy a
tábor sikeres legyen.
Köszönöm azt,
hogy minden nap
egy családot
mutattak be nekünk
és sok jó tanáccsal
láttak el minket.
Köszönöm a
táncokat, a sok szép foglalkozást, amivel minden nap készültek
a szervezők. Nekem igazi jó élmény volt minden nap, mert
nagyon szeretek énekelni. Köszönjük a két idegen pap bácsinak
is, akik velünk voltak a tábor alatt. Nagyon jó volt velük
beszélgetni. Köszönöm Zsombornak, a néptánctanárnak, hogy
megint nagyon jó néptáncokra tanított meg minket.
Nagyon
jó élmény volt
számomra,
hogy itt
lehettem a
táborban és
azt kívánom,
hogy
mindenki
megtudja,
hogy milyen
jó ebben a
táborban lenni. Sok hangszert ismertem meg: kipróbáltuk a
Székesegyházban a kis orgonát, ukulelén énekeltünk, meg a
mandolin hárfán, de láttunk hegedűt, oboát, angol-oboát,
vékony furulyát, klarinétot,... és még sok más hangszert. Nagyon
örvendek, hogy rész vehettem ebben a táborban!!!
Isten áldja meg a szervezőket!!!
A zene az egyik legnagyobb adomány az ember számára.
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Hírek, Infók:
- Július 6-án STRANDOLNI
készülünk a PRESIDENT
AQUAPARKBA .
Ezen pancsolós kirándulást a
Catunul Verde Alapítvány
szervezi meg számunkra
valamint a székelyhídi és a
Püspöki gyermekotthonok
részére.

- Július 11-én Elsősegély
nyújtási képzésben lesz része
Központunk
Alkalmazottainak.

- Augusztus 1-5 között ECHO
TÁBOR lesz Feketeerdőn,
melyre szeretettel várják
Központunk gyermekeit is.
A tábort a Catunul Verde
Alapítvánnyal szervezzük meg
közösen és olyan fiatalok
jelentkezését várjuk, akik
szeretik a természetet, a
barangolást, a túrázást és új
gyerekekkel szeretnének
megismerkedni.

- Augusztus 8-14 között Biblia
és Gitár tábort szervezünk
Micskén a helyi római
katolikus plébániával, 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.

Ballagás a szakiskolából
2022 július 1-én egy újabb fiatalunk fejezte be
tanulmányait. Szilágyi Andrea alig pár hónapos volt,
amikor Központunkba került. Nemrég átlépte a
felnőttkor küszöbét, amikor betöltötte a 18 életévét. Az
elmúlt pénteken pedig búcsút vett osztálytársaival
együtt a Borson a Tamási Áron Mezőgazdasági és
Ipari Szakképző Iskolától.

Az iskola honlapján a következő
bejegyzést találtuk az ünnepségről:
Ma ismét ünneplőbe öltözött a borsi
Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari
Szakképző Iskola, hiszen a XI. B és C
osztályok számára ma utoljára szólt a
csengő.
Nt. Dénes Károly ref. lelkész búcsúztatta
először a diákságtól, ezt követően NagyMáté Enikő igazgatónő engedte útjukra a
ballagókat.
Ezután a XI. B osztályfőnöke Boér Péter
tanár úr ünnepi beszéde hangzott el és az
osztály ünnepi műsort mutatott be.
A XI. C búcsúzója és osztályfőnökük, Baba
Doina tanárnő köszöntője következett.
A tizedikesek nevében Csikai Vanesza
osztotta meg a jelenlévőkkel búcsú
gondolatait.
Az esemény záró mozzanata volt a IX és X. osztályos diákok évzárója, a legkitűnőbb tanulók díjazása,
valamint a szakmai gyakorlatokon jeleskedő
legügyesebb diákok szaktanároktól elismerő
oklevelet vehettek át. A most ballagóknak
sikeres szakvizsgát kívánunk és további
kellemes vakációt !!! (Közzétette :Tünde Krizsán)

Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy Andrea befejezte tanulmányait. A
ballagásra elkísérték központunk
alkalmazottai: Emese, Krisztina és
néhányan a gyerekek közül. Kívánjuk
számára, hogy minél előtt jó munkahelyet
találjon magának és így egy szép, sikeres
jövő táruljon eléje!

