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2023 február 3-án Kokovecz István 

Nagykorúsítási ünnepsége a Szent 

László Római Katolikus Líceumban. 

Február közepén régi kedves 

ismerősünk Hollandiából Harriet   

és kedves barátnője látogatták meg 

Központunkat. 

Február 17-én  

TEAM BUILDING 

és  

KIKAPCSOLÓDÁS 

Központunk egykori és jelenlegi 

alkalmazottainak 

Február 25-én  

SZÁNKÓZÁS  

a gyerekek részére 

BIHARFÜREDEN 



 

 

A nagykorúsítás ünnepe mindenkinek az 

életében egyike a legszebb eseményeknek.  

 

István, aki Központunk törzsgyökeres 

tagja, a szemünk előtt nőtt fel és  nagyon 

örvendtünk,  hogy  megérhettük a 

Líceumi búcsúünnepségét. 

 

Február 3-án a XII B osztály egy 

nagyon színvonalas, vicces és 

megható ünnepséggel lepte meg 

a tanári kart és a szülők, nevelők 

nagyszámú csoportját. 

 
 

XII. B - maturandusz  

Mottó: „Jöttünk, láttunk, visszamennénk!”  

Elérkezett számunkra is az ünnepi pillanat, amikor 

hivatalosan is felnőtté avattak bennünket. Ez az 

alkalom egy időbeli utazásra ösztönzött minket, a 

jövőből, tíz év távlatából tekintettünk vissza 

kamasz-és iskolás éveinkre.  

Egy csapat fiatal kereste a helyét az iskola- és az 

osztályterem falai között. Az itt töltött idő igazán próbára 

tette tűrő-és alkalmazkodóképességünket, de nem csak a 

mienket...  

Ritkán telt el eseménymentesen a nap: civódtunk, együtt 

lógtunk, összevesztünk, kibékültünk, bontottunk, 

javítottunk, vegyes érzések dúltak bennünk.  

Sokfélék vagyunk, de mindannyian egy közösséghez 

tartozunk.  

 

E közösség kevésbé csendes 

hétköznapjaiból 

elevenítettünk fel néhány 

pillanatképet.  

„Akkor vagy felnőtt, ha 

felelősséget vállalsz a 

gondolataidért, a 

döntéseidért, a tetteidért, 

majd az érzéseidért, 

valamint a 

tulajdonságaidért, ezekről 

hangosan beszélsz, majd 

mindebbe bele is állsz nap 

mint nap.” (Csernus Imre) 
 

 

 



 

Harriët              

van der Struijk 

Hollandiából  

Központunk  

egyik lelkes 

támogatója. Az 

évek során, 

nagyon sok 

alkalommal volt 

nálunk és mindig 

támogatta Központunk lakóit. 

 

Február 12-15 között ismét ellátogatott Szentjobbra, barátnőjével Anita van Berkellel. Egy nagy 

meglepetésben is részesítették a Központban lakókat, amikor 14-én Valentin nap alkalmából finom 

süteménnyel leptek meg mindenkit.  

 

Hálásan köszönjük nekik ezt a 

figyelmességet és kívánjuk, hogy életük 

továbbra is sok boldogsággal legyen tele!!! 

 

         
                        CSS TEAM BUILDING 

2023 február 17-én egy különleges csapatépítésre gyűltek 

össze Központunk alkalmazottai. Ezuttal Nagyváradra, a 

Vincés Nővérek otthonába szólt a meghívás.  

 

A csapatépítés 

nagyszerűsége abban 

rejlett, hogy nem csak 

a jelenlegi, hanem az egykori alkalmazottakat is meghívtuk ezen 

kikapcsolódásra, mely egy kicsit nosztalgia, egy kicsit, farsang, de 

leginkább  jókedvű kikapcsolódás volt minden jelenlévő számára. 

 

Nagyon örvendtünk, hogy csatlakoztak hozzánk egykori kollégáink 

Kozma Enikő, Darabont Sándor, Kiss Erika, Rafaella nővér,  Rauch 

Emese, 

Rauch 

Zsuzsanna, kik nagyban hozzájárultak éveken 

keresztül a CSS munkacsapatának 

lelkesítéséhez.  

 

A csapatépítést a kápolnában kezdtük, hogy 

hálát adjunk az elmúlt évek sok ajándékáért és 

lelkileg megerősítsük egymást. A későbbiekben 

játékos, jelmezes vigadalom vette kedzetét, 

melynek során mindenki kicsit gyermekké 

változott.  Jó ötlet volt így találkozni és 

szeretnénk erre máskor is lehetőséget teremteni! 

Szerafina n. 

https://www.facebook.com/harriet.vanderstruijk?__tn__=%2Cd
https://www.facebook.com/harriet.vanderstruijk?__tn__=%2Cd


 

           LA SANIUS 
 

Sâmbăta trecută ploua și era ceață... Iar noi aveam planificată ieșirea anuală la săniuș, la Stana de Vale cu 

aproape 60 de copii, toți nerăbdători să vadă magia albă, unii s-au trezit deja la 6 dimineața și au pornit spre 

Oradea din Popești, Sâniob, Tinca, Zece hotare și de prin Oradea!  

Dar bunătatea a învins din nou și soarele a răsărit la propriu în a doua parte a zilei, deși nu au contat prea mult 

nici ceata nici ploaia măruntă, copiii s-au distrat!  

A fost o adevărată unire de forțe și s-a organizat totul cu mare ușurință, având partenerii de nădejde care au ales 

să nu fie doar parteneri beneficiari ce au contribuit fiecare cu ce au putut! I-am avut alături pe Centrul Prietenia 

Popesti acoperind o parte din transport, Asociatia Mereu Impreuna cu o parte din gustări, școala Pro Roma din 

Tinca al People2People Foundation care s-au ocupat de mic dejun, iar prânzul gustos a fost asigurat de Surorile 

Vincentine din  Augsburg! Și de această dată ne-au fost alaturi Banca 

Pentru Alimente Oradea fara de care nu cred că am avut activitate în 

2022.  

Mulțumim tuturor 

sponsorilor că au făcut 

posibilă această activitate 

prin care aproape 60 de 

copii vulnerabili au avut 

ocazia sa petreacă o zi la 

pârtie, in paradisul alb!  

Mulțumim voluntarilor și însoțitorilor de grup că au acceptat să 

vina și să supravegheze copilașii!  

           Georgeta Szabo   
coordonator Catunul Verde 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/centrulprietenia.popesti?__cft__%5b0%5d=AZW5sthGMg1XNiJGfJCv_shZu9n5U4ckDpGlNdidcpNtsCz4pjohIJo_Jw-Qdt7hX5cfaGjRGJUUX2CC34I_OG9Sn74ZZ8tVtqyrHkE-_f5vu2YFJmV_Gi0X2uST7d8hjfKQL-YdoQIRyXSHgEUL3wG5KYqCBHVwcYi6a2aaY1XbF0S-gQeijqzmQ8mYx3NpRY7lsjS6I1pidVbQ1YL6NNq0&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/centrulprietenia.popesti?__cft__%5b0%5d=AZW5sthGMg1XNiJGfJCv_shZu9n5U4ckDpGlNdidcpNtsCz4pjohIJo_Jw-Qdt7hX5cfaGjRGJUUX2CC34I_OG9Sn74ZZ8tVtqyrHkE-_f5vu2YFJmV_Gi0X2uST7d8hjfKQL-YdoQIRyXSHgEUL3wG5KYqCBHVwcYi6a2aaY1XbF0S-gQeijqzmQ8mYx3NpRY7lsjS6I1pidVbQ1YL6NNq0&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063471903759&__cft__%5b0%5d=AZW5sthGMg1XNiJGfJCv_shZu9n5U4ckDpGlNdidcpNtsCz4pjohIJo_Jw-Qdt7hX5cfaGjRGJUUX2CC34I_OG9Sn74ZZ8tVtqyrHkE-_f5vu2YFJmV_Gi0X2uST7d8hjfKQL-YdoQIRyXSHgEUL3wG5KYqCBHVwcYi6a2aaY1XbF0S-gQeijqzmQ8mYx3NpRY7lsjS6I1pidVbQ1YL6NNq0&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/people2people.ro?__cft__%5b0%5d=AZW5sthGMg1XNiJGfJCv_shZu9n5U4ckDpGlNdidcpNtsCz4pjohIJo_Jw-Qdt7hX5cfaGjRGJUUX2CC34I_OG9Sn74ZZ8tVtqyrHkE-_f5vu2YFJmV_Gi0X2uST7d8hjfKQL-YdoQIRyXSHgEUL3wG5KYqCBHVwcYi6a2aaY1XbF0S-gQeijqzmQ8mYx3NpRY7lsjS6I1pidVbQ1YL6NNq0&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/BancaPentruAlimenteOradea?__cft__%5b0%5d=AZW5sthGMg1XNiJGfJCv_shZu9n5U4ckDpGlNdidcpNtsCz4pjohIJo_Jw-Qdt7hX5cfaGjRGJUUX2CC34I_OG9Sn74ZZ8tVtqyrHkE-_f5vu2YFJmV_Gi0X2uST7d8hjfKQL-YdoQIRyXSHgEUL3wG5KYqCBHVwcYi6a2aaY1XbF0S-gQeijqzmQ8mYx3NpRY7lsjS6I1pidVbQ1YL6NNq0&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/BancaPentruAlimenteOradea?__cft__%5b0%5d=AZW5sthGMg1XNiJGfJCv_shZu9n5U4ckDpGlNdidcpNtsCz4pjohIJo_Jw-Qdt7hX5cfaGjRGJUUX2CC34I_OG9Sn74ZZ8tVtqyrHkE-_f5vu2YFJmV_Gi0X2uST7d8hjfKQL-YdoQIRyXSHgEUL3wG5KYqCBHVwcYi6a2aaY1XbF0S-gQeijqzmQ8mYx3NpRY7lsjS6I1pidVbQ1YL6NNq0&__tn__=-%5dK-y-R

