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„Minden kegyelem!”
Lisieux-i Kis Szent Teréz
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Évről évre örömmel lapozgatom a Caritas 
Szervezetünk beszámolóját s nem kis büsz- 
keséggel töltenek el a jól végzett munka 
eredményei, melyek ezekből a beszámolók-
ból kitűnnek. Lehetett volna többet, s lehe-
tett volna jobban is? – nem tudom, de annak 
őszintén örülök, amit elérnünk sikerült.

Az éves beszámoló Egyházmegyei Ca-
ritas-unk életében tükör, de ugyanakkor pil-
lanatfelvétel is! Minden nap megnézzük 
magunkat a tükörben, s aztán elfelejtjük, 
hogyan is nézünk ki, de a pillanatfelvétel 
megörökít. Amit a kedves Olvasó most ke-
zében tart, a 2018-as év mindennapjainak 
képekben és szavakban megörökített le-
nyomata. Örömmel olvasom a beszámoló-
kat, és nézegetem a képeket, mert ezek azt 
sugallják, nem volt értelmetlen az a sok 
munka, áldozat, amit Caritasunk munkatár-
sai egész évben végeztek, mert nagyon sok 
könnyet töröltek le, nagyon sok mosolyt fa-
kasztottak, sokakat derítettek örömre, sokak-
nak adták vissza a hitet a Gondviselésbe. 

Minden kegyelem! – szabadkozva is-
mételgethetik munkatársaink, mi csak a 
munkánkat végeztük, a növekedést a lel-
kekben, a bátorságot, az örömet, a hitet 

Isten adta – igaz, általunk. De az igazán 
fontos mégiscsak Ő, Isten! Persze nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy a munka-
társai lehettünk. 

Mint az egyházmegye püspöke köszö-
netet mondok munkatársainknak, önkén-
teseinknek, továbbá támogatóinknak, kül-
földi és belföldi barátainknak, mert nélkülük 
egyházmegyénk nem tehette volna meg 
azt a sok szépet és jót, amit az elmúlt évben 
sikerült összehozni.

Igaz, minden kegyelem! És a kegyelem 
többnyire csendben és rejtetten működik. 
Mégis e beszámoló lapjain az isteni kegye-
lem gyümölcsei tetten érhetők. Ezért minde-
nekelőtt Istennek legyen hála mindenért! 

A jövőt tekintve pedig Szent Péter apos-
tol buzdításával fordulok mindenkihez: 
„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot 
kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, 
hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéte-
ményesei legyetek. Aki beszél, Isten szavait 
közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erő-
vel szolgáljon, amelyet Isten ad neki, hogy 
így minden Isten dicsőségére váljék Jézus 
Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom 
örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 4,10-11)

Tisztelt Olvasó!

Szatmárnémeti, 2019. február 28. Főpásztori áldásommal,
+Jenő püspök
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Két érzés uralkodott el fölöttem abban a pil- 
lanatban, amikor a Püspök atya megbízott 
egyházmegyénk Caritas Szervezetének ve- 
zetésével: félelem és öröm. Félelem azért, 
mert tapasztalatlansággal és hozzá nem 
értéssel könnyebb rombolni, mint építeni; 
mert elődeim egy értékes szervezetet és 
egy nagyon jó munkaközösséget hoztak 
létre és fejlesztettek az idők során, melynek 
vezetése komoly kihívást jelent. Örömet 
éreztem azért, mert aligha van nemesebb 
és szebb dolog ezen a világon, mint meg-
gyötört arcokra mosolyt varázsolni; mert 
egy lelkiismeretes és szakmailag jól kép-
zett munkaközösségnek, egy új családnak 
a tagjává válhattam. „Lelki nagymamáim”, 
Anna Dickmann és Hanni Rolfes nővérek 
mondata gyakran jut eszembe: nem köny-
nyű, azonban egy nagyon szép feladat ez. 

Köszönettel gondolok a munkánkat tá-
mogató önkormányzatokra, belföldi part-
nereinkre, jótevőinkre. Számtalan intéz-
mény és személy fogott össze a közjó 
érdekében. Olyan emberek és intézmények 
ezek, akik és amelyek nem az út szélén 
állnak ujjal mutatva az irányra és szükség-
helyzetre, hanem áldozatot hoznak, és nem 

keveset, hogy közösségünk szépen fejlőd-
jön. Ők jól tudják, nem elég egy tál ételt ad-
ni, a valódi feladat a teljes ember felemelé-
se, mert a mi célunk nem csupán az, hogy 
valamit, bármit nyújtsunk a rászorulóknak, 
ami konkrét helyzetben segít, hanem, hogy 
Krisztus adta emberi méltóságukat vissza-
kapják, hogy aztán ők is, fénnyel teli tekin-
tettel, mások segítségére siessenek.

Szervezetünk azért jöhetett létre 29 év-
vel ezelőtt és azért működhet most, mert 
hű és lelkes külföldi barátaink szüntelenül 
szorgoskodnak értünk. A velük való találko-
zás alkalmával megtapasztalhattam a cse- 
lekvő hit és a feltétel nélküli szeretet erejét 
és szépségét. Hálás vagyok értük, és sze-
retném, hogy a Kedves Olvasó az Éves Be- 
számoló eseményei mögött kollégáink ha- 
talmas munkáját és külföldi partnereink hi-
tét és jószívűségét is lássa. 

Egyházmegyei Caritas Szervezetünk 
2018-as Éves Beszámolója a cselekvő hit-
ről és szolgáló szeretetről szóló tanúság-
tétel. Egyben meghívó a Kedves Olvasó szá- 
mára: az Ön hite és szeretete szebbé fogja 
tenni a világot. Induljon el ezen az úton ve-
lünk együtt!

Kedves Olvasó! 

Szatmárnémeti, 2019. február 28. Szívélyes üdvözlettel,
Román János vezérigazgató
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Don Bosco 
Nappali Központ
Szatmárnémeti
Cloşca sugárút 68. szám 
Telefon: 0261-721529
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Assisi Szent Ferenc 
Közösségi Központ
Nagybánya 
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szerve-
zet öt nappali gyermekközpontjában a 
2018-as esztendőben összesen 522 hát-
rányos helyzetű óvodás- és iskoláskorú 
gyermek számára szerveztek programokat.

A legkorszerűbb, a gyermeket közép-
pontba helyező nevelési és oktatási mód- 
szerek segÍtségével a Caritas szakemberei 
támogatják a hátrányos helyzetből induló 
gyermekeket készségeik fejlesztésében 
elősegítve társadalmi befogadásukat. 

A gyermekközpontok pedagógusai szo-
rosan együttműködnek azokkal az oktatási 

intézményekkel, amelyekben a központokat 
látogató gyermekek tanulnak. Az óvónőkkel 
és tanÍtónőkkel közösen rendszeresen szer-
veznek olyan foglalkozásokat, melyeken a 
hátrányos helyzetű gyermekek csoport-
társai/ osztálytársai is részt vesznek. 

A Caritas-gyermekközpontok között is 
erős és jó az együttműködés. A rendsze-
resen megszervezett központközi találko- 
zók keretében a különböző településekről 
érkező, de hasonló problémákkal küzdő és 
hasonló sikerekre vágyó gyermekek tapasz- 
talatot cserélhetnek, pozitÍv példákat ismer-

hetnek meg, erőt meríthetnek egymástól.
A gyermekek nevelése mellett a család-

tagok készségeinek a fejlesztésével is fog- 
lalkoznak, valamint a szülő-gyermek kap-
csolat erősÍtésére is figyelmet fordÍtanak  
a Caritas-központok. 

A gyermekintézmények keretéből kinö- 
vő, nyolcadik osztályos diákoknak a szerve- 
zet segÍt a pályaválasztásban, de az állás-
keresésben is támogatást nyújt, amennyi- 
ben szeretnének munkát vállalni. 

A szatmárnémeti Szent Pál Nyitott Szo-
ciális Központ olyan 14 és 35 év közötti 
fiataloknak biztosít támogatást, akik sze-
mélyiségük keresésének folyamán nehéz- 
ségekbe ütköznek az embertársaikkal való 
kapcsolatteremtésben, illetve segítséget 
igényelnek az érzelmi önállóság kialakítása, 
az intellektuális fejlődés, vagy egy civil ér- 
tékrendszer kialakítása terén. 

A szabadidő tartalmas eltöltésének egy 
szép és értékes módja az önkéntesség, me- 
lyet a Szent Pál központ munkatársai nép-
szerűsítenek a fiatalok körében. 

2018-ban 197 önkéntes nyújtott segít-
séget a Caritas jótékonysági és szolidaritási 
eseményeinek megszervezése és lebonyo-
lítása terén, valamint támogatta aktívan a 
központok munkáját bekapcsolódva azok 
mindennapi tevékenységébe. 

Azon munkálkodunk, hogy valóban a gyermekeké legyen a jövő
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A Caritas Don Bosco szociális óvodájában 
rendhagyó módon köszöntötték az édes-
anyákat. Kocsis Katalin és Urbán Vári Enikő 
óvónénik muffin-sütést szerveztek, mely-
nek keretében a gyermekek készítették el a 
finomságot anyukáik szeme láttára. 

Előbb megtanulták az alapanyagokat, 
és azt, hogy miből, pontosan milyen meny-
nyiség szükséges. Aztán sorra adagolták a 
hozzávalókat és keverték össze. A kicsik 
alig várták, hogy újra rájuk kerüljön a sor, 
 

olyan nagy lelkesedést váltott ki belőlük a 
közös tevékenység. 

Kocsis Katalin óvónéni azt tanácsolta 
az anyukáknak, vonják be otthon is gyerme-
keiket a sütésbe-főzésbe, hiszen ez egy ér-
tékes együtt töltött idő. Az anyukák számá-
ra is jutott ám feladat: csokit daraboltak, és 
formákba töltögették a masszát. 

A pedagógusok remélték, hogy a közös 
sütikészítés meghozza az édesanyák ked-
vét ahhoz, hogy ezt otthon is folytassák. 
Amíg a muffinok a sütőben készültek, ad-
dig az ovisok rövid anyák napi bábjátékot 
mutattak be. A fáradozás eredménye igen 
ízletesre sikerült. A muffin mellé természe-
tesen virág is járt.

A Don Bosco óvoda magyar és román cso- 
portja, Urbán Enikő és Pek Adriana óvó-
nénik irányításával Gyermeknap alkalmából 
közös tevékenységeken vett részt, melyek-
be a pedagógusok bevonták a jelenlévő csa- 
ládtagokat is. A Barátság Házának munka- 
társai az esemény teljes időtartama alatt 
segítették az óvónénik munkáját, hozzájá- 
rulva ilyen módon a rendezvény sikeréhez.

„Az együtt sütés-főzés olyan élmény, amely vé-
gigkíséri a gyermeket élete során. A muffin-készí- 
tés sikerélménye, a muffin illata, íze, az anyukák 
büszkeségtől sugárzó arca és az együtt töltött 
idő olyan emlékek, amelyeket a gyermekek meg 
fognak őrizni.” 

Urbán Vári Enikő óvónéni

Anyák-napi ünnepség a Don Bosco oviban Felejthetetlen 
gyermeknap
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
erdődi Integretto központjában március 8-a 
a Nemzetközi Nőnap jegyében telt. Délelőtt 
a magyar óvodai csoportba járó gyermekek 
anyukái és nagymamái számára tartottak 
közös foglalkozást az óvónénik, délután 
pedig a központot látogató iskolások, majd 
a román tannyelvű óvodai csoport nőnapi 
műsorát tekinthették meg a szülők.

A délelőtti foglalkozásokat a magyar 
csoportot oktató óvónénik: Keresztesi No- 
émi, Lécz Aletta, Mutter Andrea és Roter Inez 
közösen készítették elő és bonyolították le. 
Az eseményen részt vett és a foglalkozá-
sokba aktívan bekapcsolódott az Integretto 
központ vezetője, Szovati Rodica, az óvoda 
igazgatónője, Lécz Aurica, valamint az in- 
tézmény pszichológusa, Sălăjan Kinczel 

Brigitta. Az aktivitások alkalmat nyújtottak 
arra, hogy az anyukák és nagymamák jobban 
megismerjék egymást, ugyanakkor a köz-
pontban dolgozó óvónéniket és a vezetősé- 
get is. A jelenlévő anyukák többsége az In- 
tegrettóban tanult valamikor, az évek során 
kialakult bizalmon alapuló kapcsolat most 
csak tovább mélyült. 

December 18-án kellemes meglepetésben 
volt része az Erdőd központján áthaladók-
nak. Az Integrettoba járó gyermekek és peda- 
gógusaik ugyanis forró teával, és bejglival 
kínáltak minden járókelőt, akinek a hideg-
ben elintéznivalója akadt. A finom teához 
és bejglihoz mindenki kapott egy-egy kará-
csonyi üdvözlőlapot is, melyet a gyermekek 
saját kezűleg készítettek.

Az Integrettótól, 
szeretettel

Boldog szülőnek a gyermeke is boldog

„Nem számít, szegény vagy gazdag, anyuka vagy 
pedagógus, mindannyian partnerek vagyunk, most 
együtt játszunk, együtt örülünk, a hétköznapok 
során pedig együttműködünk a gyermekek fejlő-
dése, boldogulása érdekében.” 

Keresztesi Noémi óvónéni
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Tehetségbemutató
a Barátság Házában
Talán nincs annál nagyobb öröm és büsz-
keség egy édesanya számára mint az, hogy 
tehetséges gyermeke van. Ezt szem előtt 
tartva a Caritas Barátság Háza május 4-én, 
péntek délután a hagyományos anyák napi 
műsor helyett tehetségbemutatót szerve-
zett az intézménybe járó gyermekek anyu-
kái és nagymamái számára. 

Minden iskolás azt mutatta meg, ami-
ben a legjobb, legyen az éneklés, tánc, vers-
mondás, rajzolás, kendama, dobolás, beat- 
box vagy akár gimnasztika. A központ mun-
katársainak nemtitkolt célja, hogy a részt-
vevő anyukák, megtapasztalva gyermekük 

tehetségét, és látván, hogy azt, mások is el- 
ismerik és csodálják, támogassák gyerme-
keiket tehetségük fejlesztésében, hogy 
további sikereket érjenek el, akár jövendő 
hivatásuk keretében. 

A virág mindig kedves ajándék, ezért a 
rendezvény végén mindegyik anyuka kapott 
ajándékba egy-egy cserepes virágot.

A Caritas nappali gyermekközpontjaiba járó 
diákok rendszeresen találkoznak közös fog-
lalkozások, vetélkedők, versenyek, piknikek, 
kirándulások alkalmával. 

A központközi barátságos focimérkőzé-
sek a legnépszerűbb közös események közé 
tartoznak. A résztvevők mindig szorgalma-
san edzenek a meccsekre. Július második 
hetében a túrterebesi Szent Márton központ 
focicsapata saját pályán fogadta a Barátság 
Ház csapatát, július 25-én pedig a túrtere-
besiek látogattak Szatmárnémetibe.

Barátságos focimérkőzést játszott Túrterebes és Szatmárnémeti
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Hátrányos helyzetű gyermekek iskolai integ-
rációjának elősegítése érdekében indította 
el „Integráció zene és művészet által” című 
projektjét 2018 szeptemberében a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezet. 

A szatmárnémeti Rotary Klub anyagi tá-
mogatásával megvalósult projekt célja a 
szervezet Barátság Házába járó, Szatmár- 
németi municípium Soarelui negyedében 
élő nehéz sorsú iskolások egyéni potenci-
áljának feltérképezése és kiteljesítése ze-
nei és alkotó programok révén. Ennek ér-
dekében 4 hónapon át 30, a Barátság Há- 
zába járó iskolás vett részt zenei és kreatív 
tevékenységeken, bevonva ezekbe a Ion 
Creangă Általános Iskolába járó osztály-
társaikat is, azaz közel 100 gyermeket. 

Doboktatás
A doboktatásnak a Barátság Házában 7 
éves hagyománya van. Didi Péter, a Dinu 
Lipatti Filharmónia dobművésze heti há-
rom alkalommal tart dobórát a gyermek-
központban. A pályázat keretében 10 isko-  
lás számára vált lehetővé, hogy ütőhang-
szeren tanuljon meg játszani. 

A hagyományos dobfelszerelés mellett 
a tanulóknak lehetőségük volt más típusú 
dobokon is játszani, így darbukán, afrikai 
kongán, rototomon vagy akár bongoszon. 

Közös alkotó foglalkozások
A projekt keretében összesen 6 közös te-
vékenységre került sor, melyen a Barátság 
Házába járó és a Ion Creangă Általános Is-

kolában tanuló 0-IV. osztályos gyerekek 
együtt készítettek játékokat újrahasznosít-
ható anyagokból, valamint ügyességi fela-
datokat oldottak meg együttes erővel. 

Ünnepélyes projektzáró
A pályázat december 14-én karácsonyi te-
matikájú kézműves foglalkozással és dob-
koncerttel zárult. Az eseményen 130 kis- 
diák és 6 pedagógus vett részt. 

Az „Integráció zene és művészet által” 
projekt sikeresnek bizonyult. A zene és a 
közös kreatív tevékenység új utakat nyitot-
tak meg egymás elfogadására, erősítették 
a gyermekek közötti együttműködést, meg-
teremtve az osztályközösségbe való haté-
kony befogadásuk feltételeit. 

A zene, a közös tevékenység kapcsolatot épít, közösséget teremt 
PROJEKT
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A Tours-i Szent Márton Közösségi Központ 
munkatársai nap mint nap azon dolgoznak, 
hogy oktatási-nevelési, közösségfejleszté-
si és egészségügyi programok által a tár-
sadalmilag kirekesztett, hátrányos helyzetű 
helyi romák életminőségét javítsák. 

A központ az intézménybe járó óvodá-
sok és iskolások számára otthonos, barát-
ságos környezetet biztosít, ugyanakkor 
közvetítő szerepet is ellát, hiszen a mai 
modern európai kultúra értékeit képviseli. 
Az itt folyó aktivitás meghatározója a köl-
csönös tisztelet és elfogadás. Az intéz-
ményben tevékenykedő szakemberek fo-
kozott hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való 
együttműködésre is, megpróbálva bevonni 
őket gyermekeik fejlesztésébe közös fog-
lalkozások, események által.  

A közös rendezvények egyike volt a 
Nemzetközi Roma Nap alkalmából április 
10-én, kedden megszervezett családi pik-
nik, melyre a központot látogató gyerekek 
mellett családtagjaik is hivatalosak voltak. 
A szervezők: a Szent Márton Központ és a 
kolozsvári Roma Közösségek Erőforrás-
központja színes programok által biztosí-
tották a tartalmas kikapcsolódást. 

Az esemény előkészítésében és lebo-
nyolításában aktívan részt vettek a helyi ro-
maközösség kezdeményező csoportjának 
tagjai. A rendezvény keretében megszer-
vezett futás-, tánc- és énekversenyekre a 
gyermekek és szüleik egyaránt benevez-
hettek. A családi piknik közösségteremtő- 
és építő- erejét láttatta az, ahogyan a részt-
vevők örültek egymás sikereinek.

Boros János intézményvezető szerint a 
tehetség megmutatásával járó sikerélmény, 
az elismertség érzése növeli az önbizalmat, 
a gyermekeknek erőt ad képességeik to-
vábbi fejlesztéséhez, a tanuláshoz, a szü-
lőket pedig arra ösztönözheti, hogy még 
többet tegyenek azért, hogy gyermekeiknek 
esélyük legyen egy szebb jövőre. 

A versenyzésben megfáradt résztvevő-
ket és a szurkolókat a Szent Márton Köz-
pont munkaközössége bográcsgulyással 
vendégelte meg. Az eseményen Gyákon 
György polgármester is jelen volt.

A roma szó jelentése „ember”. A Szat-
mári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
Szent Márton Közösségi Központjának vál-
lalt küldetése, hogy a roma, „21. századi 
embert” jelentsen. 

Családi pikniket szervezett a túrterebesi Szent Márton Központ
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A Caritas Assisi Szent Ferenc Központja és 
a nagybányai Vasile Alecsandri Általános 
Iskola közös, „Tiszta és szép környezet” cí-
mű projektjének keretében szemétszedési 
akciót szervezett november elején. 

A II. D és a IV. E osztály tanulói, Toma 
Monica és Bilț Ioana tanítónénik, valamint 
Duma Cristina pedagógus kíséretében, 
kesztyűkkel és zsákokkal felszerelkezve, 
megtisztították az iskola környékét, vala-
mint azt az utat, amelyen a gyermekek 

az iskolába járnak, mégpedig szelektíven 
gyűjtve össze a szemetet.

Az Assisi Szent Ferenc Közösségi Központ 
munkatársai igyekeznek megadni, pótolni 
azt a szeretetet és törődést, amelyben az 
intézményt látogató gyerekek többségének 
nemigen van része. 

A születésnapok közös megünneplése 
kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek érez-
zék, fontosak társaiknak és pedagógusai-
knak. Március végén egy kis ünnepség 
keretében köszöntötték a központot láto-
gató gyermekek a januárban, februárban 
és márciusban született társaikat. A ter-
mek feldíszítése után kezdetét vette a já-
ték, az ének és a tánc.

Együtt ünnepelünkMi is teszünk környezetünk tisztaságáért

Planetáriumban jártak az Assisi-s tanulók
Románia első, a nyilvánosság számára is 
látogatható planetáriumában, a nagybányai 
Csillagászati Megfigyelőben jártak január- 
ban a Caritas Assisi Szent Ferenc Központ-
ját látogató iskolások. 

A gyerekeket Duma Cristina pedagógus 
kísérte el a különleges helyre. A planetárium 
kupolája alatt videóprojektor segítségével 
megcsodálták a csillagos égboltot, szakem- 
berek útmutatásával pedig a csillagképek-
kel is megismerkedtek. 

A kirándulás nagy élmény volt az iskolá-
sok számára, hiszen olyan távlatokat jártak 
be, amelyeknek létezését eddig nem is sej-
tették, és rengeteg újdonsággal találkoztak.
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A Svájci Caritas kezdeményezésére 2014-
ben elindult „A szatmári és máramarosi ré-
gióban élő romák és más szociálisan hát-
rányos helyzetű csoportok életkörülmé- 
nyeinek javítása” című projekt célja az er-
dődi, túrterebesi és nagybányai roma kö-
zösségek felzárkóztatása nevelési, közös-
ségfejlesztési és egészségügyi programok 
által. A 2018-as projektextenzió révén 10 to-
vábbi Szatmár megyei vidéki településen élő 
hátrányos helyzetű közösség is célcsoporttá 
vált. A Svájci –Román Együttműködési Prog-  
ram keretében társfinanszírozott projekt 
gyakorlatba ültetői a Szatmári Egyházme-
gyei Caritas Szervezet, valamint a Roma 
Közösségek kolozsvári Erőforrás Központja. 

A projekt keretében zajló oktatási-neve-
lési programok elsődleges célkitűzése az is-
kolaelhagyás jelenségének csökkentése volt. 

A multidiszciplináris csapat erőfeszítései-
nek köszönhetően 2018-ban a Caritas gye-
rekközpontokat látogató 6-14 éves gyer-
mekek 87%-a járt iskolába (2014-ben ez az 
arány a nagybányai Craica közösségben 
csupán 20% volt). A projekt további kiemel-
kedő eredménye, hogy a 2017/2018-as 
tanévben a Caritas-központokba járó isko-
lások 84%-a kapott átmenő osztályzatot. 
Sőt mi több, szinte minden iskolás, aki a III.  
vagy IV. osztályba jut, tud írni-olvasni. 

Az oktatási programok mellett a Cari-
tas-gyermekintézmények más szolgáltatá-
sokat és programokat is biztosítanak a 
központokba járó gyermekek számára: 
napi egy étkezést, tanszereket kapnak és 
anyagi segítséget, lehetőségük van továb-
bá a központokban a fürdésre és ruháik ki-
mosásra. A központokban dolgozó szociá-

lis munkások kapcsolatban állnak a gyer- 
mekek családtagjaival, akiknek segítséget 
és támogatást biztosítanak. 

A Caritas-központokból kikerülő, VIII. 
osztályt elvégzett diákok, valamint azok 
felnőtt családtagjai a projekt keretében tá-
mogatást kapnak a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésben. 2018-ban az erdődi, túr-
terebesi és nagybányai marginalizált kö-
zösségekből 25 fiatalnak és felnőttnek si-
került stabil munkát találni.

A 2018-as esztendőben a projekt kere-
tében a Caritas számos akkreditált tovább-
képző tanfolyamot tartott pedagógusoknak 
és szociális munkásoknak, amelyek révén 
a szervezet szakemberei megosztották a 
projekt célcsoportját képező közösségek 
tagjaival dolgozókkal a projekt keretében 
megszerzett tudásukat és tapasztalataikat. 

PROJEKT
Fejlődünk, hogy jobb legyen az életünk
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Akkreditált továbbképzés óvónőknek

Workshop szociális 
munkásoknak

Mindenki jó valamiben
A Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, a Ba-
beș-Bolyai Tudományegyetem Szatmárné-
meti Kihelyezett Tagozatával és a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezettel együtt-
működve a 2017/2018-as tanévben svájci 
alapokból finanszírozott akkreditált tovább-
képzést indított óvónők számára. A tanfo-
lyamon 59 óvónő vett részt 20 Szatmár és 

Máramaros megyei óvodából, amelyekbe 
sok hátrányos helyzetű gyermek jár. 

A három modulos képzés keretében az 
óvónők a hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelését, fejlesztését, felzárkóztatását se-
gítő módszerekkel ismerkedtek meg. A kép- 
zésen elsajátított elméleti tudás gyakorlat-
ba ültetését mentorprogram segítette. 

Ez az elv képezi az alapját a Komplex In-
strukciós Programnak, avagy KIP-nek, 
amelyet Magyarországon több mint két 
évtizede alkalmaznak sikeresen vegyes 
összetételű osztályok esetében, így olyan 
osztályokban is, amelyekben nagy a hát-
rányos helyzetű diákok aránya.

A Caritas közvetítésével a hatékony 
módszerrel több Szatmár megyei tanin-
tézmény is megismerkedhetett. 16 túrtere-
besi pedagógus, valamint 24 sárközújlaki 
és sándorhomoki oktatási szakember vett 
részt a 2018-as év folyamán a Caritas által 
megszervezett KIP-képzéseken. 

A tréningeket Tóth Józsefné Mária, a 
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 
magyar-földrajz szakos tanára, KIP-trénere 
tartotta. A mentorálásban a Caritas szak-
emberei is támogatást nyújtottak. 

Huszonkét, Szatmár megyei polgármesteri 
hivatalokban dolgozó, valamint a Caritas 
intézményeiben tevékenykedő szociális 
munkás vett részt november 22-én és 23-
án a szociális munkások számára megszer-
vezett továbbképzés első részén.

Az eseményt a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet a Szociális Munkások 
Országos Kollégiuma szatmári fiókszerve-
zetével együttműködésben szervezte meg. 

A képzést Makai Dimény Judit Katalin 
nagyváradi tréner tartotta, aki maga is szo-
ciális munkásként kezdte pályafutását. A 
workshop a szociális munkára, valamint a 
szociális munkás és a kedvezményezett 
közötti kapcsolatra összpontosított.
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A CoFa (Család és Gyermek) a Neumayer 
Stiftung finanszírozásával megvalósuló 
projekt, melynek célcsoportja kezdetben a 
Caritas Barátság Házát látogató kisisko-
lások és azok családtagjai voltak. 

2018 októberétől a projektbe bekap-
csolódtak a szatmárnémeti Don Bosco 
Nappali Központ, valamint a Nagykárolyi 
Speciális Szükségletű Gyermekek Számára 
működtetett Nappali Központ óvodásai és 
azok szülei is.

A projekt célja a szülők nevelési kompe-
tenciájának a megerősítése és fejlesztése.  
A projekt keretében megszervezett találko-

zókon olyan a gyermeknevelés szempont-
jából fontos témák kerültek terítékre mint 
az erőszakmentes nevelés, beszédfejlesz-
tés, egészséges táplálkozás, tisztálkodás, 
a TV, valamint az okos telefon szerepe a 
gyermekek és a család életében. 

A projekt fontos teret biztosít a szülő-
gyermek közös aktivitások. Kirándulások, 
bábszínház, színházi előadások, állatkerti 
és múzeumi látogatások, nevelő és szóra-
koztató játékok tették sikeressé és vonzób-
bá a projektet, valamint az annak keretében 
megtartott képzéseket úgy a szülők, mint a 
gyermekeik számára.

Az én esélyem
Lányok, fiatal nők és hátrányos helyzetű 
gyermekek támogatását tűzte ki célul az 
Innsbrucki Egyházmegyei Caritas által fi-
nanszírozott, „Az én esélyem” elnevezésű 
projekt, mely négy, a Szatmári Egyházme-
gyei Caritas Szervezet égisze alatt működő 
gyermekintézményben zajlik: a szatmár-
németi Barátság Házban, az erdődi Integ-
rettoban, a túrterebesi Szent Márton Köz-
pontban, valamint a nagybányai Assisi 
Szent Ferenc Közösségi Központban.

A projekt keretében a 2018-as évben 
több tanfolyam is indult, összesen 343 
résztvevővel. 72 személy járt az írás-olva-
sás kurzusokra, 62-en vettek részt a ház-
tartás-vezetés tanfolyamon, 42-en a ház-
tartás-vezetés és gyermeknevelés képzé- 
sen, 127 gyermek részesült egészségügyi 
és higiéniai nevelésben, további 40 gyer-
mek és fiatal nő végezte el a számítógép-
felhasználói tanfolyamot.  

A projekt rövid és hosszú távú célkitűzé-
sei a következők: 

• a családi erőforrások jobb, optimális 
beosztása és felhasználása

• az anyák felelősségérzetének erősíté-
se gyermekük gondozása terén

• a független döntéshozatal szorgalmazása
• az anya szerepének megerősítése: a gyer-

meknevelést tekintve kompetens anya, 

Gyermek és családnevelés (CoFa)
PROJEKT
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A Caritas nagybányai Assisi Szent Ferenc 
Közösségi Központja „Az én esélyem” pro-
jekt keretében rendszeresen szervezett 
írás-olvasás tanfolyamokat olyan szemé-
lyek számára, akik nem tudnak írni-olvas- 
ni, vagy nem fejezték be iskolai tanulmá-
nyaikat. A kurzusokra fiatalok és felnőttek 
egyaránt beiratkozhattak. 

A tanfolyamokat tartó Caritas-munka-
társak: Amalia és Simona mindent meg- 
tettek azért, hogy a tanórák minél érde-
kesebbek legyenek a résztvevők számára.

Igen népszerű volt az intézmény által a 
projekt keretében szervezett főzőtanfolyam 

is, melyen a központot látogató lányok és 
női családtagjaik egyaránt szívesen vettek 
részt. Az egészséges táplálkozáshoz nélkü- 
lözhetetlen a főtt étel fogyasztása, csalá-
dunknak finom ételt készíteni mindig 
öröm. Aki tud főzni, az esélyt kap arra is, 
hogy munkát találjon egy kantinban vagy 
étteremben. Mindezen aspektusokra tekin-
tettel indult el a főzőtanfolyam. 

A kurzust tartó Caritas-alkalmazottak 
türelmét és odaadását értékelték a részt-
vevők, és ez motiválta is őket, hogy minél 
több dolgot sajátítsanak el és egyre jobban 
teljesítsenek. 

kulcsfontosságú szerepet játszhat 
gyermekei iskoláztatásában

• esetleges orvosi látogatások előkészí-
tése, egészségügyi oktatás

• a korai iskolaelhagyók számának 
csökkentése, valamint az iskolát sike-
resen elvégző tanulók arányának a nö-
velése, különösen a roma lányok kö-
rében (a lányok támogatásban része- 
sülnek, hogy ne szakítsák meg túl 
korán iskolai tanulmányaikat)

• a gyermekek és serdülők életminősé-
gének javítása annak érdekében, hogy 
képessé váljanak egy felelősségteljes 
és önálló életvitelre. 
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Az Önkéntesség Világnapja alkalmából a 
Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
Szent Pál Közösségi Központja ünnepélyes 
keretek között ismerte el azoknak az ön-
kénteseknek az érdemeit, akik az év folya-
mán a szervezet tevékenységét segítették.

A Szent Pál Központban december 5-én 
megtartott eseményen olyan önkéntesek 
voltak jelen, akik 2018-ban több mint 20 
órát tevékenykedtek aktívan a közösségért. 
Román János vezérigazgató és Simai Éva 
önkéntes-koordinátor összesen 49 önkén-
tesnek adott át elismerő oklevelet és aján-

dékcsomagot. Mike Sabrina, a Hám János 
Római Katolikus Teológiai Líceum diákja, a 
Református Gimnáziumba járó Fűlep Iza-
bella, valamint Zimbru Damian és Ardelean 
Andrei, az I. C. Brătianu Műszaki Kollégium 
tanulói külön is meg lettek dicsérve, hiszen 
ők több mint 40 órát önkénteskedtek.

A díjazott fiatalok többsége részt vállalt 
a Caritas éves jótékonysági és szolidaritási 
rendezvényeinek szervezésében és lebo-
nyolításában. Több diák is elismerésben 
részesesült, aki korábban valamelyik Cari-
tas gyermekintézmény kedvezményezettje 

volt, és olyannyira megszerette pedagó-
gusait és az intézményt, hogy a további-
akban önkéntesként segíti a központ mun-
káját. A szatmárnémeti Barátság Házában, 
az erdődi Integrettóban, valamint a túrtere-
besi Szent Márton Központban is tevékeny-
kedtek ilyen önkéntesek: részt vettek a fog-
lalkozásokon, rendszeresen bekapcsolód- 
tak a központokban megszervezett ese-
mények előkészítésébe, de a nagyobb fela-
datokat is szívesen vállalták – így az Integ-
rettó Nappali Központban egy tizenkét fős 
önkéntes-csapat egy hét alatt újjá vará-
zsolta a játszóteret. Számos fiatal látogatta 
a Szent Jakab Idősnapközit a nyári vaká-
cióban, beszélgetett, sétált a nyugdíjasok-

December 5-én legaktívabb önkénteseit díjazta a Caritas Szervezet
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kal, egy kis fényt vitt az életükbe.
A Caritas Szent Pál Nyitott Szociális 

Központja 14 szatmárnémeti oktatási in-
tézménnyel működött együtt az önkéntes-
ség terén az elmúlt évben. Az ünnepség 
keretében ezen iskolák önkéntes-koordi-
nátorai is elismerésben részesültek, hiszen 
jelentős szerepük volt a diákoknak a jó tet-
tek felé való irányításában.

Román János vezérigazgató kihangsú-
lyozta, a Caritas 2019-ben is számít e lel-
kes, a közösség iránt elkötelezett önkéntes 
csapat minden tagjára. 

A szervezet szatmárnémeti Szent Jakab 
Nappali Idősközpontjában minden nyáron 
önkénteskednek gimnazisták. 

2018-ban Bücs Beremisz és Fűlep Iza-
bella, a 44-es Számú Dsida Jenő Cserkész-
csapat tagjai segítettek a központ munka-
társainak tartalmas programokkal kitölteni 
az idősek hétköznapjait. Sétálgattak, beszél- 
gettek, játszottak a nyugdíjasokkal, akik nap 
mint nap szeretettel várták a diáklányok 
érkezését. Kincses Angéla intézményveze-
tő szerint a fiatalok jó hatással voltak az 
idősekre, az együtt töltött idő alatt ők is fia-
talos lendületet kaptak.

A Caritas erdődi Integretto központjának 
munkaközössége az intézmény megala-
kulása óta arra törekedett, hogy bevonja 
a helyi közösség tagjait a hátrányos hely- 
zetű gyermekek oktatásának, nevelésének,  
integrációjának folyamatába, hiszen igazi 
sikerek csak együttes erővel érhetők el. 

A közösséggel való jó együttműködést 
bizonyítja, hogy a nyári vakáció ideje alatt 
12 helybeli fiatal segédkezett a központ ját-
szóterének a megszépítésében.

Az erdődiek tudják: jót tenni együtt az igazi

A Szent Jakabban
segítettek
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A Caritas önkéntes-programkínálatával is 
megismerkedhettek az érdeklődők a 2018. 
október 3-án, szerdán Szatmárnémeti fő-
terén megszervezett Önkéntesek fesztivál-
jának keretében. 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet standjánál Simai Éva önkéntes-koor-
dinátor a szervezet eseményeit rendsze-
resen támogató önkéntesekkel együtt fo- 
gadta az érdeklődőket. Az I. C. Brătianu 
Műszaki Kollégium, a Hám János Líceum 
és a Református Gimnázium hűséges Cari-
tas-önkéntesei segítettek kitölteni a stand 
látogatóinak a szeretetnyelv tesztet, és 
megosztották velük az önkéntességhez fű-
ződő tapasztalataikat, élményeiket.

A Caritas is jelen volt
az Önkéntesek
fesztiválján
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szerve-
zet 2017 szeptembere és 2018 szeptem-
bere között gyakorlatba ültetett „The Fu-
ture is Ours 3” („A jövő a mienk 3”) 
elnevezésű projektje által 131, 17 és 25 év 
közötti, Szatmár megyei fiatalnak nyújtott 
segítséget a munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedésben. A projekt a bécsi székhelyű 
ERSTE Alapítvány finanszírozásával való-
sult meg. A támogatást az ERSTE Alapít-
vány a Roma Partnerség program kereté-
ben biztosította, a SIMPACT nemzetközi 
nonprofit tanácsadó és fejlesztő szervezet 
közreműködésével.

A projekt keretében megtartott trénin-
gek iránt 180 személy érdeklődött, melyből 
131 rendszeresen részt is vett a találkozó-
kon. A résztvevők megismerkedtek a mun-
kaadók által támasztott követelményekkel, 
elsajátították az önéletrajz és szándéknyi-
latkozat összeállításának módját, megta-
nulták továbbá, hogyan jelenjenek meg egy 
állásinterjún. A képzés iránt érdeklődők 
többsége vidéki volt: erdődi, túrterebesi, 
szatmárudvari, de voltak közöttük Szatmár-
németiben élő munkát kereső személyek is. 

A Caritas Szervezet munkatársai konk-
rét segítséget nyújtottak a fiataloknak ab-
ban is, hogy megtalálják az igényeiknek, 
képzettségüknek egyaránt megfelelő állást. 

A résztvevők közül 60 fő helyezkedett el, 
45 személy a projekt lezárulásának pilla-
natában is dolgozott, 15 pedig hosszabb 
ideig volt alkalmazásban a projekt utolsó 
félévében. Kiderült, az alacsony végzettsé-
gű, sok esetben a szakmai tapasztalatot is 
nélkülöző, de dolgozni vágyó fiatalok olyan 
változatos munkakörökben tudtak elhe-
lyezkedni, mint: takarító, segédmunkás, 
eladó, ruhaválogató, pultos, kőműves, piz-
zasütő, recepciós, anyagmozgató, szerelő 
vagy akár cukrászsegéd. 

A munkahelyet talált személyeknek a 
munkában való megmaradását a projekt 
időtartama alatt önsegítő csoportok rend-
szeres találkozója révén támogatta a Szat-
mári Egyházmegyei Caritas Szervezet.

„Olyan perspektívát nyújtott ez a projekt, amelyet 
eddig nem láttak azok a fiatalok, akik részt vet- 
tek a tréningeken. Azt tapasztaltam, hogy egy 
új világ tárult fel számukra, látnak egy célt, 
egy irányt. A projekt révén mi elindítottunk egy 
folyamatot. Szilágyi Domokos Bartók Ameriká-
ban című versének sorai „hogy kitágul a világ/ ha 
egyszer jobb időt lát” a mi fiataljainkra is igazak.”

Sălăjan Kinczel Brigitta pszichológus

Új perspektívák tárultak fel a fiatalok előtt
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Szent József 
Rehabilitációs Központ
Szatmárnémeti
Dsida Jenő utca 16. szám 
Telefon/fax: 0261-713811

Nagykárolyi 
Rehabilitációs Központ
Nagykároly
Uzinei utca 2. szám
Telefon: 0261-861531

Nappali Központ 
Speciális Szükségletű 
Gyermekek Számára
Nagykároly 
Uzinei utca 2. szám, 
Telefon: 0261-861531

Gyöngy Ház Integrációs 
és Foglalkoztató Központ 
Alsóhomoród
Bisericii utca 83. szám
Telefon: 0261-870712

programok 
fogyatékkal 
élőknek



Éves Beszámoló 2018 25

Atipikusan fejlődő, fejlődési zavart mutató 
vagy fogyatékossággal élő, 0-7 éves korú 
gyermekeknek és családjaiknak nyújt segít-
séget a Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet szatmárnémeti Szent József 
Rehabilitációs Központja.

A 24 éve működő intézmény komplex 
koragyermekkori szocio-medikális és gyógy-
pedagógiai intervenciós szolgáltatásokat 
biztosít: a kockázati helyzet, fejlődési zavar 
vagy fogyatékosság szűrését, mérését és 
(korai) terápiás beavatkozást; a nehéz 
helyzetben lévő szülők és családok támo-
gatását; orvosi, pedagógiai, pszichológiai és 
szociális segítségnyújtást, továbbá a bea-
vatkozások koordinálását.

A központ névadója, a családok pártfogó-

jaként is tisztelt Szent József szellemisé-
gének megfelelően, az intézmény gyer- 
mek-, ugyanakkor családcentrikus. A ke- 
resztény ünnepek időszakában megszer-
vezett ünnepvárók és más események, 
amelyeken a központot látogató gyerekek 
családtagjaikkal együtt vesznek részt,  
nagyszerű lehetőséget biztosítanak a 
kapcsolatteremtésre, a tapasztalatcserére, 
egy olyan összetartó közösség kialakítására, 
melynek tagjai segítenek egymásnak 
leküzdeni a nehézségeket és együtt örülnek 
az egyéni sikereknek is. 

A szolgáltatások skálájának a gyermekek 
és családok igényeihez való folyamatos 
adaptálása a központban dolgozó orvosok, 
gyógypedagógusok, gyógytornászok és 
szociális munkások állandó törekvése.  

A Szent József Rehabilitációs Központban 
a legkorszerűbb módszereket alkalmazzák, 
mint: a Vojta, szenzoros integrációs terápia, 
bazális stimuláció, komplex gyógypedagó-
giai ellátás, autizmus spektrum zavarokban 
PECS képes kommunikációs rendszer, 
komplex logopédiai intervenció, Kulcsár-féle 
mozgásterápia stb. 

Az intézménybe járó gyermekek számára 
a 2017-ben kialakított és 2018-ban felszerelt  
Varázskert a hagyományosan teremben, 
speciális és nem speciális eszközökkel meg-
tartott szenzoros-integrációs terápiák szá- 
mára biztosít természetes helyszínt. Az 
eltérő fejlődésű gyerekek ott olyan hasznos 
környezeti ingerekkel ismerkedhetnek meg, 
melyekkel egyébként ritkán találkoznak. 

„Akár eltérő fejlődésű, akár sérült gyermek fejlesz-
téséről beszélünk, tudnunk kell azt, nem elég a 
gyermek készségeit, képességeit fejleszteni, oda 
kell figyelnünk arra is, hogy a családjának milyen 
igényei, szükségletei vannak azért, hogy a család-
tagok pozitívan befolyásolják a gyerek fejlődését” 

Gnandt Gábor gyógypedagógus

Korai fejlesztés a Caritas Szent József Rehabilitációs Központjában
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A megyei szinten egyedülálló szenzoriális 
terápiás kertet, avagy Varázskertet a 8. 
MOL Gyermekgyógyító program keretében 
2017-ben létesítette a Caritas. Ekkor a kert 
benépesült virágokkal, bokrokkal, fákkal, 
kerti bútorokkal, játékokkal. 

2018-ban jótékonysági akció keretében 
sikerült előteremteni a kert terápiás eszkö-
zökkel való felszereléséhez szükséges for-
rásokat is. A XII. Caritas Charity Walk alkal-
mával 400 ember gyalogolt azért, hogy 
segítse a kert felszerelését. A rendezvény 
fő támogatója, a szatmárnémeti Autonet 
Kft. 14000 lejjel támogatta a Varázskertet. 
A közösség hozzájárulásának köszönhe-
tően ősztől beindultak a foglalkozások.  

A közösséggel együtt
szereltük fel 2018-ban 
a Varázskertet
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2018-ban a Caritas Nagykárolyi Rehabili-
tációs Központja 69 gyermekkel foglalko- 
zott. Az intézménybe nemcsak a helybeli 
atipikusan fejlődő és sérült gyermekek jártak 
terápiás kezelésre, hanem a környező 
településekről is érkeztek gyermekek. A 
terápiás kezeléseket a rehabilitációs köz-
pont helyi szakemberei, valamint a Caritas 
szatmárnémeti Szent József Rehabilitációs 
Központjának munkatársai tartották. 

A Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek 
Számára kialakított Caritas-központ az óvo-
dai és iskolai integráció elősegítése ér- 
dekében számos közös tevékenységet 
szervezett 2018-ban a Nagykárolyi 3-as 
Számú Napközivel és a Vasile Lucaciu Ál- 
talános Iskolával partnerségben. A part-
nerintézmények óvodásai és iskolásai 

többször is meglátogatták a Caritas-
központba járó gyermekeket, akikkel együtt 
énekeltek, rajzoltak, virágot ültettek, nagy-
takarítást tartottak a központ udvarán, 
megfigyelték a természetet a nagykárolyi 
kastélykertben, vagy épp megajándékozták 
egymást az ünnepek tájékán 

A központ szakemberei nagy hangsúlyt 
fektetnek a speciális nevelési igényű gyer-
mekek emocionális terápiájára is, ennek 
egyik fontos eszköze a környezetváltás. 
Ezzel a céllal 2018-ban több kirándulást is 
szervezett a központ: a város szélén ta- 
lálható Szentháromság Kápolnához, a 
Nagyváradi Állatkertbe. A gyerekek elláto-
gattak a Nagykárolyi Tűzoltó Állomásra is, 
ahol megismerkedtek a lánglovagok min- 
dennapjaival, és beültek a tűzoltó autóba is.

Nagykárolyban is foglalkozunk atipikus 
fejlődést mutató és sérült gyermekekkel
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A 2017-es hivatalos adatok szerint Szatmár 
megyében 15173 fogyatékkal élő személy 
szerepelt a nyilvántartásban, 1015 gyermek 
és 14158 felnőtt. A sérült gyermeket csa-
ládja óvja, segíti, felnőttkorára viszont sok 
fogyatékkal élő marad egyedül úgy, hogy 
egyesek önmaguk ellátására sem képesek. 

Nem véletlen, hogy az első, 1990-ben 
megalapított Caritas-intézmény az alsóho-
moródi Gyöngy Ház volt. A sérült felnőttek 
terápiás foglalkoztató központjaként mű-
ködő létesítmény enyhe, középsúlyos, testi 
és szellemi, 18 és 65 év közötti, fogyatékkal 
élő személyek számára biztosít programo-
kat, s ezen felül családias közeget. 

„A Gyöngy Ház családias jellegű intéz-
mény, közösen csinálunk mindent, minden-

ki mindenben segít” – állítja a központot 
vezető Gergely Andrea. Az intézmény mun-
katársai azon dolgoznak nap mint nap, 
hogy a fogyatékkal élőket önállóságra ne-
veljék, hogy megtanuljanak a hétközna-
pokban önállóan boldogulni. Nagy a való-
színűsége annak, hogy egyedül maradnak, 
sok esetben a szülők idősek, nem tudják 
kivel fognak élni. Megtanulják a házon be-
lüli munkát elvégezni, megszokják, hogy ha 
elkezdenek egy munkafolyamatot, végig is 
vigyék azt. A Gyöngy Ház kertjében a mező-
gazdálkodás csínját-bínját is elsajátíthatják 
az ide járók. A központ udvarán kisállato-
kat tartanak. Az állatsimogatás levezeti a 
feszültséget, lelkileg feltöltő hatással bír, 
hogy az állatot szeretgetni lehet, és viszo-

nozza a szeretetünket. Rendszeres eteté-
sük, gondozásuk hatékonyan fejleszti és 
erősíti a felelősségtudatot.

A kézműves foglalkozásokat a Gyöngy 
Házhoz tartozó Rotary alkotóházban tart- 
ják, ahol korongoznak és szőnek a sérültek. 
„Élmény az agyaggal való kapcsolat, meg-
puhítani, gyúrni, érinteni, aztán érezni, hogy 
az ő kezük által nyer formát egy tárgy. Az 
első sikerélményt okozó anyagtárgy kiége-
tése után ráírjuk a nevüket és a dátumot, és 
emlékbe hazaviszik” – mondja Andrea.

Gyöngy Ház – a hely, ahol érték születik
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Házi áldásokat, képeslapokat, karácsonyi 
gömböket is készítenek a hétköznapokat 
Homoródon töltő sérült felnőttek. Van aki 
egy-egy fázist tanul meg, van aki végig tud-
ja vinni a folyamatot. 

Két család, két otthon

Nechita Enikő 10 éve dolgozik a Caritas 
Szervezetnél. A szatmárnémeti házi beteg-
ápolóban kezdte, önkéntesként került a 
Gyöngy Házba. Nagyon megszerette az in-
tézményt, a légkört, a csapatot, és immár 
több mint 7 éve dolgozik ott. 

Persze a kezdet számára sem volt 
könnyű. „Eltelt 1-2 hónap ameddig túl tud-
tam lépni azon, hogy sajnáljam őket. Aztán 
arra gondoltam, rendben, sajnálom őket, de 
az ő világukban ők úgy vannak jól, ahogy 
vannak, az én feladatom az, hogy segítsek 
nekik egy picit továbbjutni. Úgy érzem, ők a 
második családom. Nekem két otthonom 
van: odahaza és Homoródon, a lelki bará-
taimmal, lelki gyerekeimmel, mert így hí-
vom őket: a gyermekeim” – meséli Enikő. 

A napok soha nem egyhangúak a gon-
dozónő számára. A Gyöngy Házban tartóz-
kodó sérülteknek, mint egyébként bárkinek, 
vannak jobb és rosszabb napjaik. A gondo-
zóknak ehhez alkalmazkodnia kell, arra 
törekedve, hogy az illető jól érezze magát 
és hasznosnak. „Amikor azt mondja vala-
melyikük, én nem tudom megcsinálni ezt 

vagy azt, akkor te azt mondod, dehogynem, 
gyere próbáljuk meg, és ha meggyőződ, 
még te is elcsodálkozol azon, hogy mit 
meg nem tud csinálni. Mindenki egy bizo-
nyos célból van a földön, kapott esélyt az 
életre, és mindenkinek, amire képes, meg 
kell tennie” – véli Enikő.  

Ahogyan a kagylóban hosszú folyamat 

eredményeként alakul ki az igazgyöngy, 
ugyanúgy a Gyöngy Házban is lassan, türe-
lemmel, gondoskodással, biztonságos, vé-
dett közegben fejlődnek a fogyatékkal élő 
felnőttek képességei. Érték teremtődik, 
kincs születik, amely teljessé teszi a min-
dennapokat, célt ad a céltalanságban, az 
élet pedig új értelmet nyer.
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Reménység Nappali 
Idősközpont
Szatmárnémeti
C.A. Rosetti utca 2/A.
Telefon: 0261-769265

Nappali Idősközpont
Nagykároly
Someş utca 11. szám
Telefon: 0261-865754

Nappali Idősközpont
Túrterebes
Parcului utca 267. szám
Telefon:

Nappali Idősközpont
Nagybánya
George Coşbuc utca 54. szám
Telefon: 0262-218058

Nappali Idősközpont
Máramarossziget
I. M. Apşa utca 17. szám
Telefon: 0262-310881

Szent Jakab 
Idősnapközi
Szatmárnémeti
Unirii út 38. szám 
Telefon: 0261-714606

Szent Hildegárda
Házi Betegápoló Központ
Szatmárnémeti
Unirii út 49. szám 
Telefon: 0261-714030
Sárközújlak
Victoriei utca 49. szám 
Telefon: 0786-048341

Szent Mária 
Házi Betegápoló Központ 
Erdőd
Bucureşti utca 48. szám
Telefon: 0261-771620

Szent Erzsébet 
Házi Betegápoló Központ
Mezőpetri
Mică utca 534. szám 
Telefon: 0261-820003

Szent Terézia 
Házi Betegápoló Központ
Nagykároly
Someș utca 11. szám 
Telefon: 0261-865754

Szent Rita 
Házi Betegápoló Központ
Tasnád
Mihail Sadoveanu utca 3. 
Telefon: 0261-827872

Szent Barbara 
Házi Betegápoló Központ 
Nagybánya 
G. Coşbuc utca 54. szám 
Telefon: 0262-218058 

Szent Károly 
Házi Betegápoló Központ
Máramarossziget
I. M. Apşa utca 17. szám
Telefon: 0262-310881
Felsővisó
T. Vladimirescu utca 8. szám 
Telefon: 0262-352606

idősgondozás
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A lakosság elöregedése az utóbbi évtized 
egyik legaggasztóbb társadalmi jelensége, 
melyre a Caritas idősgondozási programjai 
által több szinten is megoldást nyújt. 

A nyugdíjba vonulás utáni társadalmi el- 
szigetelődést hivatottak megakadályozni a 
szervezet szatmárnémeti, nagykárolyi, túr-
terebesi, nagybányai és máramarosszigeti 
nappali idősközpontjai az aktív idősödés 
népszerűsítése révén.

A Szent Jakab Nappali Idősközpont Szat-
már megyében egyedülálló intézményként 
a hatvan év fölötti, beteg, de még szállítható 
idősek számára biztosít szakszerű felü-
gyeletet, ellátást és társaságot napközben, 

amíg a családtagok dolgoznak.
Házi betegápoló központjai révén az 

egyedül élő, ellátásra szoruló, sok esetben 
ágyhoz kötött idősek számára nyújt a Cari-
tas gondozást, társaságot, reményt a fel- 
épülésre, erőt a mindennapokhoz.

Az aktív időskor, aktív idősödés fogalmát a WHO, 
az ENSZ Egészségügyi Szervezete vezette be. 
Az aktív időskor egészségben és fizikai, szellemi 
és mentális kapacitások birtokában megélt idős-
kort jelent. Az aktivitás fogalma kulturális, gaz-
dasági, társadalmi, közéleti aktivitást jelent.

Szívünkön viseljük az idősek sorsát Szebbnél szebbek
Július 26-án huszadik Anna-bálját tartotta 
meg a Caritas szatmárnémeti Reménység 
Nappali Idősközpontja. 

Az időskori szépséget díjazó  versenyre 
2018-ban huszonhat hölgy nevezett be. A 
legfiatalabb résztvevő 60, a legidősebb 81 
éves volt, mindegyiken a legszebb ruhája, 
legelőnyösebb frizurája. 

A közönség szavazata alapján a 2018-
as bálkirálynő udvarhölgyei Vass Katalin és 
Ținca Elisabeta lettek, míg az Anna-bál Szé-
pe címet a 74 éves Vajda Vilma nyerte el. A 
koronát a szépségverseny tavalyi győztese, 
Puiu Rozália Margó adta át.
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1993. május 2-án nyitotta meg kapuit a 
Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
szatmárnémeti Reménység Nappali Köz- 
pontja azzal a céllal, hogy megoldást nyújt-
son a nyugdíjasokat érintő szociális prob-
lémákra. Az évek során több száz idős for-
dult meg a központban, talált itt megértő 

barátokra, támaszra és vigaszra a bajban, 
szerető társakra az örömben. 

A Reménység Nappali Idősközpont 25 
éves fennállását 2018. május 2-án ünne-
pelték meg. Az eseményt a központot meg-
alapítása óta vezető Hauler Magdolna nyi-
totta meg, majd a meghívottak szóltak a 

jelen lévő mintegy 80 klubtaghoz. 
Nm. és ft. Schönberger Jenő püspök 

méltatva a klub tevékenységét arról be-
szélt, hogy a Reménység központ egy cso-
dálatos példa arra, hogy Isten minket akkor 
is szeret, amikor már megöregedtünk, ami-
kor senkinek sincs szüksége ránk, amikor 
úgy érezzük, hogy fölöslegesek vagyunk. 

Kereskényi Gábor polgármester is szólt a 
résztvevőkhöz. „Ahányszor eljövök Önök 
közé, mindig feltöltődök reménységgel, 
energiával, hiszen amikor Önökre nézek, 
csupa olyan embert látok, akik nem éltek 
hiába.” – mondta a polgármester.

Az ünnepi beszédek után a rendezvény  
a májusi szerenáddal folytatódott. 

Reménység Központ, avagy huszonöt év remény, törődés, szeretet

„Volt egy időszakom, amikor 
nagyon magamba voltam ros-
kadva. Egy barátom, aki a klub-
ba járt, mondta nekem, van egy 
lehetőség arra, hogy emberek 
közé kerüljek. Kedvesen fogad-
tak. Én szeretek táncolni, itt 

volt rá alkalom. Táncolgattam, azt mondják a 
táncterápia nagyon jó dolog. Így is van, én azóta 
ezt folytatgatom. 

Biczó József klubtag

Takács Jenő és Tordai Rozália 
a Reménység központban ta-
láltak egymásra, és immár két 
évtizede alkotnak boldog párt 

„1997-ben ismerkedtem meg itt 
Rózikával egy Katalin-bálon. 
Az eltelt több mint 21 év alatt 

szinte nem tudok megnevezni olyan eseményt, 
amelyen mi ketten ne vettünk volna részt.” 

Takács Jenő klubtag

Marchiș Gheorghe (Gigi) a Re-
ménység klub révén fedezte fel 
költői hajlamait és azt, hogy 
másoknak is örömet szerezhet 
vagy épp gondolatba ejthet 
verseivel. „Ahogy megfogal-
mazódik bennem egy-egy vers, 

sietek is elmondani Magdikának. Minden alka-
lomhoz ismerek hozzáillő verset, aforizmát, 
melyet szívesen megosztok klubtársaimmal is.”

Marchiș Gheorghe (Gigi)  klubtag
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A Szent Jakab Idősnapköziben közel húsz 
éves fennállása során számos érdekes ha-
gyomány alakult ki. Az intézménynek saját 
imádsága van, amelyet a nyugdíjasok nap 
mint nap együtt mondanak el, és a kará-
csonyt is sajátosan ünneplik.

A központ munkatársai minden évben 
egy-egy személyre szóló képeslappal aján-
dékozzák meg az időseket, melyre a szere-
tettel, a hittel és a karácsonnyal kapcsolatos 
gondolatokat írnak. A nyugdíjasok sorra 
felolvassák a képeslapjukon szereplő gon-
dolatokat, megosztva azokat egymással, 
elmélkedve egy kicsit róluk, majd karácso-
nyi énekeket énekelnek együtt magyar, ro-
mán és német nyelven. 

A Caritas szatmárnémeti Szent Jakab Idős-
napközije 1999 óta nyújt segítséget abban, 
hogy a beteg, de még mozgásképes idősek 
szakszerű felügyelet mellett és családias 
hangulatban töltsék napjaikat, megelőzve 
ilyen módon az intézménybe kerülést, a 
családtól való elszakítást. 

A központ biztosítja a mentális és fizikai 
szintentartást, az egészségi állapot felü-
gyeletét, a gyógyszeradagolást, a napi há-
romszori étkeztetést, tisztálkodási lehető-
séget, változatos és érdekes programokat, 
valamint a háztól-házig szállítást Szatmár-

németi municípium területén. 
Az ellátottnak szükséges szolgáltatáso-

kat a Szent Jakab Idősnapközi munkatársai 
személyre szabottan állítják össze, figye-
lembe véve az idős személy kérését, már 
meglévő szokásait, a betegsége által tá-
masztott igényeket, továbbá a család ré-
széről felvetődő igényeket is. Az intéz-
ményben közös erővel küzdik le a betegség 
és a kor miatt felvetődő nehézségeket, 
ugyanis az idősek is tesznek egymásért. 

A Szent Jakab Idősnapközi 2019-ben 20 
éves fennállását ünnepli. 

Jubileumhoz közeledik a Szent Jakab is Bensőséges ünnep
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18541 kiszállás, 7420 vérnyomás-, 1091 
vércukorszint-, 368 lázmérés, 1118 sebel-
látás és felfekvéskezelés, 964 injekciózás, 
4245 részleges mosdatás, 775 teljes fürdő-
szobai fürdetés a beteg otthonában, 1267 
háztartási segítségnyújtás, 253 szociális 
és egészségügyi tanácsadás – ez csak né-
hány a mérhető adatok közül, amelyek a 
Caritas szatmárnémeti Szent Hildegárda 
Házi Betegápoló Központjában dolgozó 
asszisztensek, beteggondozók, szociális 
munkások 2018-as évi tevékenységét tük-
rözik. A szeretetet, az odafigyelést, az oda-

adást, amellyel a Caritas alkalmazottai a 
betegeket otthonukban ápolják egyetlen 
statisztika sem tarja nyilván, pedig ez is az 
ellátás része, ettől lesz teljes a szolgáltatás.

Bár számokban nem kifejezhető, a be-
tegekkel foglalkozók elkötelezettségét ér-
tékelik mindazok, akik nap mint nap köz-
vetlenül tapasztalják meg azt: az ellátottak, 
a hozzátartozók. És ez nemcsak a Caritas 
szatmárnémeti házi betegápoló központja 
esetében igaz, hanem a sárközújlaki, erdő-
di, nagykárolyi, mezőpetri, tasnádi, nagy-
bányai, máramarosszigeti és felsővisói 

egységekre, illetve alegységekre is, melyek 
a környező települések betegeinek is gond-
ját viselik. A szervezet valamennyi házi be-
tegápolói szolgáltatásokat nyújtó szociális 
egysége államilag engedélyezett, ennél-
fogva magas minőségi standardoknak kell 
megfeleljenek, és ezt a hivatalos szervek 
folyamatosan figyelemmel követik és rend-
szeresen ellenőrzik. 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet házi betegápoló központjai a tavalyi 
évben összesen 755 beteg idős szenve-
dését, magányát enyhítették. 

Szakszerűen és szeretettel ápoljuk az időseket otthonukban
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A magányos, beteg idősek számára a téli 
ünnepek időszaka az év talán legnehezebb 
periódusa. A szeretet és a törődés hiánya, 
a család közvetlen közelségének nélkülö-

zése lelkileg nagyon megviselő lehet. 
Tudván ezt, Román János Caritas-vezér-

igazgató Kiss Angélával, a szervezet szat- 
márnémeti Szent Hildegárda Házi Beteg-
ápoló Központjának vezetőjével együtt 
karácsony előtt több, az intézmény által 
ellátott beteg, egyedül élő időst is meg-
látogatott, hogy egy kis vigaszt, reményt 
hozzon életükbe. A közös imádkozás, a meg-
hitt beszélgetés, és a szeretettel átadott 
karácsonyi ajándék hozzájárult ahhoz, hogy 
az idősek megfeledkezzenek egy kicsit 
gondjaikról-bajaikról, és tiszta szívvel ör- 
vendjenek a karácsonynak.

A Caritas házi betegápoló központok sor-
sát a helyi önkormányzatok és a szervezet 
külföldi partnerei egyaránt szívükön viselik. 

Augusztusban az Osztrák Vöröskereszt 
munkatársai jártak Szatmárnémetiben, ke-
rekesszékeket, járókereteket, és más, az 
otthoni betegellátás terén nélkülözhetetlen 
gyógyászati segédeszközöket hoztak. 

Az osztrák partnerek meglátogatták a 
szervezet Szent Hildegárda Házi Betegápo-
ló Központját is, ahol megtekintették a 
nemrégiben üzembe helyezett sterilizáló 
berendezést, és elbeszélgettek a minden-
napok kihívásairól és sikereiről.

Látogatóban 
a Vöröskereszt

A máramarosszigeti Szent Károly Házi Be-
tegápoló Központ asszisztensei és ápolói 
nemcsak a mindennapokban segítenek a 
beteg időseknek, hanem az ünnepeken is 
mellettük állnak. Két nagylelkű szigeti ma- 
gánszemély jóvoltából 37, a Caritas által el-
látott helybeli és rónaszéki idős kapott tar-
tós élelmiszereket és húsvéti finomságo-

kat tartalmazó csomagot. A csomagok 
házhoz szállításába ezúttal is besegítettek 
a szigeti Caritas-idősklub alkalmazottai.

A törődés gyógyír 
a léleknek

Az ünnepek időszakában a betegeknek 
még nagyobb szüksége van ránk 
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Caritas Szociális Konyha
Szatmárnémeti
Unirii út 38. szám 
Telefon: 0261-712521

Caritas Szociális Konyha
Nagybánya
G. Coşbuc utca 54. szám 
Telefon: 0262-218058

Szociális és Szakmai 
Integrációs Forrásközpont
Szatmárnémeti
Delavrancea utca 9. szám 
Telefon: 0261-716282

Nagykároly
Uzinei utca 2. szám
Telefon: 0261-861531

szociális 
segítség és 
támogatás
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A Caritas szatmárnémeti szociális konyhá-
ján dolgozó szakácsnők nemcsak az étel 
minőségére, de a tálalásra is odafigyelnek: 
a második fogás mellé mindig kerül vala-
milyen látványos, fogyasztható díszítő 
elem. Az uborkából, répából vagy retekből 
készült rózsák és más motívumok még íny-
csiklandozóbbá teszik az ételt, és érezte-
tik, hogy szeretettel és odafigyeléssel ké-
szítették azt a Caritas munkatársai.

Szeretettel tálalva

A Caritas szatmárnémeti szociális kony-
hája a 2018-as év folyamán 7770 adag 
ételt készített, továbbá 1274 tartós élel-
miszer- csomagot osztott ki az intézmény 
ügyfeleinek hétvégére. A vallásos ünnepek 
tájékán a konyha alkalmazottai 120 élelmi- 
szer-csomagot osztottak ki. 

A szervezet nagybányai szociális étkezdéje 
6630 adag ételt főzött az elmúlt évben, és 
130 tartós élelmiszer-csomagot osztott ki 
a konyhán étkezőknek. A Caritas egy kül-
földi partnerének kérésére heti két alka-
lommal 65 adag ételt szállított Kapnikbá-
nyára, az ott élő rászorulóknak. 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szerve-
zet fő tevékenysége kezdetben a külföldről 
érkező segélycsomagok szétosztása volt. 
A kizárólagos azonnali segítségnyújtás 
mellett, a 90-es évek elejétől a szervezet 
hosszú távú megoldásokat keresett arra, 
hogy a rászorulókat oktatás, nevelés által 
helyzetükből kiemelje és társadalmi be- 
fogadásukat elősegítse. 

Az azonnali segítségnyújtásra azonban 
továbbra is szükség van, hiszen krízis-
helyzetbe jutott felebarátainknak, a magu- 
kat ellátni nem képes, magányos és beteg 
időseknek emberi és keresztényi köteles-
ségünk segíteni. A Szatmári Egyházme- 
gyei Caritas Szervezet szatmárnémeti és 
nagybányai szociális konyhái meleg  
ételt főznek nehéz sorsú embertársainknak, 
a szervezet szociális és szakmai integrációs 
forrásközpontja pedig helyben és hosszú 
távon is támogatást nyújt.

Külföldi- és belföldi partnereivel együtt-
működve a Caritas évente több ezer ruha- 
neműt, tisztálkodási termékeket és tartós 
élelmiszereket tartalmazó segélycsoma- 
got oszt ki a rászorulók között, kiemelt 
figyelmet szentelve a legfontosabb keresz-
tény ünnepek előtti időszaknak.

A gondoskodás számokban kifejezve

Rövid- és hosszú távú segítséget is nyújtunk
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A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szer-
vezet nappali gyermekközpontjai kiemelt 
figyelmet fordítanak arra, hogy a szerény 
anyagi körülmények között élő gyermekek 
megkapják azt a plusz segítséget, támo-
gatást, amelyre szükségük van ahhoz, 

hogy iskolába járjanak. Képességeik fej-
lesztése által ezek a gyermekek lépést 
tudnak tartani osztálytársaikkal a tanulás 
terén, az iskolai sikerélmény pedig fontos 
tényezője az iskolapadban való megmara-
dásnak. A megfelelő nevelés és a tanulás 

által reális esélyt kapnak arra, hogy a tár-
sadalom hasznos tagjaivá váljanak. 

A 2018. augusztus 8. és 24. között 
megszervezett iskolatáskagyűjtési-akció 
keretében a szervezet arra kérte a lako-
sokat, hogy gyermekeik, unokáik lecseré- 
lésre szánt, de jó állapotban lévő táskáit 
adományozzák a Caritas gyermekintéz-
ményeibe járó, szerény anyagi körülmé-
nyek között élő iskolásoknak. 

A szervezet külföldi partnerei hosszú 
évek óta szerveznek gyűjtést iskolakezdés 
alkalmából a Caritas-központokban okta-
tott-nevelt kisdiákok támogatására. 2017-
ben a Caritas Szervezet a helyi közösséget 
is megpróbálta bevonni a gyűjtésbe, me-
lyet a szatmárnémeti Barátság Háza Nyi-
tott Szociális Központba járó iskolások ja-
vára szervezett. A 2018-as akció újdonsá- 
ga volt, hogy a római katolikus plébániák 
is csatlakozhattak gyűjtőpontokként a 
táskagyűjtési akcióhoz.

Az akció keretében összesen nyolc-
vankét iskolatáska érkezett be. Román Já-
nos Caritas-vezérigazgató elmondása sze- 
rint az akció nemtitkolt célja volt az is, 
hogy felébressze a felebarátunk iránti tö-
rődés igényét a szívekben, és lehetőséget 
adjon megélni a sajátunkból önzetlenül 
adás csodálatos érzését. 

Iskolatáskákat gyűjtöttünk nehéz sorsú szatmári gyerekeknek
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további akciók,
fontosabb események
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A Romániai Caritas Konföderáció április 
17-18. között Kolozsváron megszervezett 
éves közgyűlésén a Szatmári Egyházme-
gyei Caritas Szervezetet Huszti Mónika 
ügyvezető igazgató képviselte. 

Március 25-én, a Szatmár Megyei RMDSZ 
Nőszervezetének a meghívására a szat-
márnémeti Németi Református Templom-
ban adott jótékonysági koncertet a világ-
hírű hegedűművész: Mága Zoltán. 

Az esemény keretében összegyűjtött 
összeg egy részét a Prima Primissima dí-
jas művész a Gyöngyszem Egyesületnek 

adományozta, hogy az az összeget a kö-
zösség egy ismert és szeretett hölgytag-
jának a gyógyulására fordítsa. A másik ré-
szét Mága Zoltán a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet Szent József Rehabilitá-
ciós Központjának ajánlotta fel, hogy az 
még több gyermek számára biztosíthassa 
a szükséges terápiás kezelést.

Szatmárnémeti koncertjével a Caritas-t is 
támogatta Mága Zoltán hegedűművész

A Konföderáció
éves közgyűlése

2% a közösségért
A Caritas 2018-ban is igyekezett meg-
mozgatni a segíteni vágyó adófizető lako-
sokat, arra kérve őket, hogy jövedelmadó-
juk 2%-ának a Caritas felé való átirányí- 
tásával támogassák a szervezet által nyúj-
tott szociális szolgáltatásokat. 

Az állami támogatások drasztikus 
csökkenése miatt 2018-ban a szervezet-
nek minden felajánlás óriási segítséget 
jelentett ahhoz, hogy továbbra is biztosítani 
tudja szociális szolgáltatásait. A 2%-os  
adományokból 34889,19 lej gyűlt össze. 
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Több száz szatmári indult el 2018. június 
9-én, szombat reggel 8 órakor a szatmár-
németi Székesegyház elől, azzal a céllal, 
hogy támogassa a Varázskert felszerelését. 
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
tizenkettedik alkalommal megszervezett 
jótékonysági sétája, a Caritas Charity Walk 
újra megmozgatta és összefogta a segíteni 
vágyó szatmáriakat egy jó ügy érdekében.

A jótékony gyalogláson szatmárnémeti 
lakosok, és a megye más településeiről 
érkezett segítő szándékú emberek egyaránt 

részt vettek. A rövidebb táv miatt ezúttal 
több kisgyermekes család és idős vállalta 
be a 6 kilométernyi sétát. A résztvevők más-
fél órás kellemes, üdítő gyaloglás után 
érkeztek meg a célba: az Unirii úti szen-
zoriális kertbe, ahol színes programok várták 
őket. A rendezvény szervezésébe közel 80 
önkéntes kapcsolódott be. 

A jótékonysági séta főtámogatója, az 
Autonet Kft. 14000 lejjel támogatta a Caritas 
által működtetett szenzoriális kert terápiás 
eszközökkel való felszerelését.

Tizenhét gyermek elsőáldozott május 6-án, 
vasárnap a túrterebesi római katolikus 
templomban. A Jézussal való első találko-
zásra Seffer Dániel plébános irányításával 
a gyermekek már egy éve szorgalmasan 
készültek. Az elsőáldozók közül hét a Szat-
mári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
Tours-i Szent Márton Közösségi Központ-
jába járt. Az intézmény fontos hangsúlyt 
fektet a vallásos nevelésre, ezt a törekvést 
pedig a plébános atya teljes mértékben tá-
mogatta, hiszen rendszeresen és szeretet-
tel foglakozott a központot látogató gyer-
mekekkel. Az elsőáldozókat családtagjaik, 
barátaik és pedagógusaik is elkísérték éle-
tük meghatározó eseményére.

Elsőáldozás 
Túrterebesen

Közel négyszázan gyalogoltak a Varázskert 
terapeutikus eszközökkel való felszereléséért
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Július 3-án ünnepélyes keretek között ke-
rült sor a Szatmári Egyházmegyei Caritas 
központi székhelyén a szervezet új igaz-
gatójának kinevezésére. Az eseményen je-
len volt Nm. és Ft. Schönberger Jenő püs-
pök, méltatva a mandátuma végéhez érke-
zett Láng László tevékenységét, aki négy 
évig töltötte be a Caritas vezérigazgatói 
szerepét. „A Jóisten mindenkinek ad ke-
gyelmet ahhoz, hogy azt a feladatkört, amit 
rábíznak be tudja tölteni, ha kapcsolatban 

marad ezzel a kegyelemmel. Köszönöm a 
doktor úrnak, hogy ő kapcsolatban maradt 
ezzel a kegyelemmel, és nagyszerűen be 
tudta tölteni azt a feladatot, amivel meg-
bíztam” – mondta az egyházi vezető.

Láng László megköszönte a püspök 
atyának a támogatást, a Caritas alkalma-
zottainak pedig áldozatos munkájukat, 
majd jelképesen átnyújtotta a Caritas kul-
csát utódjának, Román Jánosnak, aki addig 
nagybányai esperesként szolgált. 

Jézus Szíve Búcsú

Az egyházmegye búcsúja a Szatmári Egy-
házmegyei Caritas Szervezet számára kie-
melten fontos esemény, ezért a június 10-
én megtartott Jézus Szíve Búcsún a szer- 
vezet szatmárnémeti munkaközössége is 
részt vett. A Caritas máramarosszigeti 
munkatársai és helyi idősklubjának tagjai 
ezúttal is elzarándokoltak a búcsúra.

Új igazgató a Caritas Szervezet élén
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A Soproni Idősek Európai Alapítvány kez-
deményezésére szeptember 17-én, hétfőn 
első alkalommal szervezett Alzheimer Cafét 
Szatmárnémetiben a Caritas.

A rendezvényen az idősgondozás terén 
tevékenykedő szakemberek mellett szép 
számban vettek részt Alzheimer-kórban 
szenvedő idősek, demens beteget gondozó 
családtagok és érdeklődők. A rendezvény 
keretében Dr. Sütő Teréz, a Soproni Idősek 
Európai Alapítvány elnöke az időskori 

demenciáról és a soproni Alzheimer Café 
működéséről beszélt. Sipőcz Katalin dip-
lomás ápoló a demens betegek otthoni 
gondozásáról tartott előadást, Dr. Amberger 
Erzsébet nyugalmazott tiszti főorvos pedig 
az időskori gyaloglás jótékony hatását 
ismertette, és bemutatta az országos háló-
zattá fejlődött Gyalogló Idősklubot is.

A Soproni Nyugdíjas Klub műsorát 
követően a résztvevők kérdéseire válaszoltak 
a magyarországi szakemberek.

A Szatmárnémetiben megszervezett Or-
szágos Katolikus Ifjúsági Találkozón 
(OKIT) résztvevő önkéntesek egy csapata 
július 27-én a Szatmári Egyházmegyei Ca-
ritas Szervezet szatmárnémeti székhelyé-
re látogatott. 

A civil szervezet munkája és kihívásai 
iránt érdeklődő vendégeket a szervezet 
igazgatója, Román János köszöntötte. Az 
ország legkülönbözőbb részeiből érkezett 
fiatalok nagyon sok érdekességet tudtak 
meg a Caritas-ról. Játékos formában meg-
tapasztalhatták azt is, milyen nehézsé-
gekkel, kihívásokkal találkoznak a fogya-
tékkal élők akár a legegyszerűbb, leg- 
mindennapibb feladatok teljesítésében is.

OKIT-önkéntesek 
látogatója

Első alkalommal szervezett Alzheimer Cafét 
Szatmárnémetiben a Caritas
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Egymillió csillag szolidaritási akció
Tizedik alkalommal szervezte meg a Cari-
tas Szatmárnémetiben Egymillió csillag 
szolidaritási akcióját. A Tűzoltótoronynál, 
október 26-án, pénteken megtartott esemé-
nyen ezúttal is több száz szatmári vett 
részt, hogy együtt lobbantsák lángra a sze-
retet és a törődés mécseseit.

A rendezvényen jelen volt Nm. és Ft. 
Schönberger Jenő megyés püspök, Pataki 
Csaba megyei tanácselnök, Kereskényi Gá-
bor polgármester, Magyar Lóránd parla-
menti képviselő,  Alfatter Tamás alprefek-
tus, valamint Láng László volt Caritas- 
vezérigazgató is, aki mandátuma átadása 
után is szeretettel követi figyelemmel a 
szervezet működését. 

Az elhangzott beszédeket követően a 
résztvevők meggyújtottak egy-egy mécsest 
a felebaráti szeretet, az egymásra való 
odafigyelés szimbólumaként. A helyszínen 

kiállítás nyílt a rendezvény 10 éves történe-
tét bemutató fényképekből. 

Szigeten kilencedik alkalommal került 
megszervezésre az Egymillió csillag szoli-
daritási akció, melyen ezúttal is sok helybeli 
vett részt, hogy együtt lobbantsák lángra a 
szeretet és a törődés mécseseit.

Az esemény előkészítésében idén is 
fontos és lelkes segítséget nyújtottak a Ca-
ritas máramarosszigeti idősklubjának tag-
jai, továbbá a szervezet felsővisói és róna-
széki munkatársai. A rendezvényen jelen 
volt Reszler Mihály plébános atya is, aki jó 
példát mutatva az elsők között gyújtotta 
meg a szolidaritás mécsesét. 

Az akció keretében Szatmárnémetiben 
3187, Szigeten pedig 1260 lejnyi adomány 
gyűlt össze a rendezvény helyszínén, mely 
összeget a Caritas szociális szolgáltatá-
sainak finanszírozására fordította.
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December 10 és 24. között a Caritas alsó-
homoródi Gyöngy Háza jótékonysági stan-
dot állított fel a szatmárnémeti Someșul 
nagyáruház II. emeletén. A szociálisan ér-
zékeny lakosok a Gyöngy Házba járó sé-
rült felnőttek által készített kézműves ter-
mékekért cserébe adományokat adhattak, 
melyeket a központ arra fordított, hogy 
kedvezményezettei ünnepét szebbé tegye.

Árpád-házi Szent Erzsébet alázatossága, 
jósága, önzetlensége miatt minden ke-
resztény ember számára követendő pél- 
dakép. A Szent Erzsébet tiszteletére 
november 19-én megszervezett ünnep-
ségen, a Szatmári Egyházmegyei Caritas 
munkatársai egy-egy szál fehér rózsát 
helyeztek el Erzsébet szatmárnémeti szob-
rának talapzatánál, őszinte tiszteletük és 

csodálatuk kifejezéseként.
Az ünnepséget követő ételosztásban 

a Caritas Szervezet is részt vállalt: önkén-
tesei a 14-es lakónegyedben élő nehéz 
sorsú szatmáriaknak osztottak főtt ételt a 
gondoskodó szeretet jegyében.

Az Erzsébet-napi egyházmegyei gyűjtés 
eredményeként a Caritas részére összesen 
71876 lej értékű adomány gyűlt össze. 

Jótékonysági vásárÁrpád-házi Szent Erzsébetre emlékeztünk
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a kedvezményezett
személyek száma
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Szám Intézmény neve Település Ellátottak száma

1. Don Bosco Nappali Központ Szatmárnémeti 41
2. Barátság Háza Nyitott Szociális Központ Szatmárnémeti 83
3. Tours-i Szent Márton Közösségi Központ Túrterebes 119
4. Integretto Nappali Központ Erdőd 140
5. Assisi Szent Ferenc Közösségi Központ Nagybánya 139
6. Szent Pál Nyitott Szociális Központ Szatmárnémeti 489
7. Nappali Központ Speciális Szükségletű Gyermekek Számára Nagykároly 21
8. Szent József Rehabilitációs Központ Szatmárnémeti 181
9. Rehabilitációs Központ Nagykároly 69

10. Gyöngy Ház Integrációs és Foglalkoztató Központ Alsóhomoród 25
11. Szociális Konyha Szatmárnémeti 59
12. Szociális Konyha Nagybánya 54
13. Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpont Szatmárnémeti 368
14. Szent Jakab Nappali Idősközpont Szatmárnémeti 32
15. Reménység Nappali Idősközpont Szatmárnémeti 103
16. Nappali Idősközpont Nagykároly 45
17. Nappali Idősközpont Túrterebes 15
18. Nappali Idősközpont Nagybánya 29
19. Nappali Idősközpont Máramarossziget 35
20. Szent Hildegárda Házi Betegápoló Központ Szatmárnémeti 336
21. Szent Terézia Házi Betegápoló Központ Nagykároly 77
22. Szent Erzsébet Házi Betegápoló Központ Mezőpetri 37
23. Szent Mária Házi Betegápoló Központ Erdőd 67
24. Szent Rita Házi Betegápoló Központ Tasnád 52
25. Szent Borbála Házi Betegápoló Központ Nagybánya 76
26. Szent Károly Házi Betegápoló Központ Máramarossziget 110

Összesen 2802
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gazdasági adatok
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A 2018-as bevételek szerkezete

A 2018-as kiadások szerkezete

Szín Bevétel forrása Arány

Adományok 7,12%
A tagok hozzájárulása 5,44%
Helyi költségvetési támogatás 7,74%
Állami költségvetési támogatások 0,17%
A Megyei Egészségügyi Biztosító 2,53%
Pályázatok 30,90%
Szponzorizálás 0,63%
Egyéb bevételek 9,20%
Gazdasági tevékenység 36,27%

Szín Program/ aktivitás Arány

Oktatási programok 24,74%
Programok fogyatékkal élőknek 10,19%
Szociális támogató és intervenciós programok 15,27%
Idősgondozási programok 28,77%
A gazdasági tevékenységgel járó kiadások 31,03%
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partnereink
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Németország
Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Alulux Alu-Profile, Verl
Anne Klar
Bullis Bringen Freude, Frankfurt
Caritas Witten
Caritasverband der Diözese Augsburg
Caritasverband der Diözese Köln
Caritasverband der Diözese Passau und römisch-katholische

Pfarren der Diözese Passau
Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.

V., Freiburg
Deppe Arnold Leistenfabrik GmbH & Co. KG Holzverarbeitung in Verl
„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stiftung, Wolfenbüttel
Evangelische Kirchengemeinde Dauborn und Kolpingfamilie, 

Obererbach
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rieden
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl
Feuerwehrdirekthilfe Regensburg
Haus St. Josef - Provinz - und Missionshaus Heilig Kreuz in 

Altötting
Heroal Fenster und Türprofil, Verl
Hoffmann Transporte GmbH, Verl
Jugendamt BDKJ – Passau
Kahmen TransCargo GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Katholische Kirchenstiftung Bibergau, „Rumänienhilfe”
Katholische Pfarrei St. Antonius, Essen

Kindergruppe “Villa Kunterbunt”, Wolfenbüttel
Kindermissionswerk Aachen
Kolpingfamilie Alhorn, Großenkneten
Kronen Apotheke, Dinslaken
Lions Club, Töging
Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu, Münster- Hiltrup
Paul Hartmann AG
Pollmeier, Vieh- und Fleisch – GmbH, Verl
Renovabis, Freising
Römisch-katholische Pfarre „St. Laurentius”, Mühldorf am Inn
Römisch-katholische Pfarre „St. Pankratius”, Anröchte
Römisch-katholische Pfarre „St. Vitus”, Löningen
Römisch-katholische Pfarren „St. Antonius” und „St. Joseph”, 

Essen-Horst
Römisch-katholische Pfarren „St. Franziskus” und „St Barbara”, 

Ibbenbüren/Recke
Rehage Transporte Rietberg
Römisch-Katholische Pfarrgemeinde St. Willibrord, Herzogenrath
Rumänienhilfe Amstetten
Rumänienhilfe Argenbühl, Eglofs, Kempten, Weitnau
Rumänienhilfe Bad Krozingen
Rumänienhilfe Emmerting e.V.
Rumänienhilfe Velbert-Neviges
Rumänienhilfe Herzogenrath-Merkstein
Rumänienhilfe Karl, Dettelbach-Biebergau
Rumänienhilfe Oldenburg, Hamburg und Saffig
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Pähler GmbH & Co. Bau und Spedition KG,
Profiform Möbelfronten GmbH, Verl
St. Petrus.-Claver-Sodalität, Augsburg
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
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Stadt Wolfenbüttel
Stiftung Neumayer, Oldenburg
Stiftung Wilhelm Oberle, Staufen
Susanne Mastall
Münsterische Kinder-Stiftung Sumser, Münster

Venjakob Möbel, Gütersloh
Verein für mehr Humanität und Frieden, Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer

Ausztria
Arbeitskreis „Alle Welt”- Römisch-katholische Pfarre, Neumarkt 

an der Ybbs
Caritas der Diözese Innsbruck
Caritas Lager Nord, Wien
Caritas Österreich, Wien
Caritas Rundum Zuhause betreut, Wien
Eine Welt - Oberösterreichische Landlerhilfe, Linz
ERSTE Stiftung, Wien
H. Stepic CEE Charity
Kiwanis-Club Schwaz
Landschaftliche Pfarre Mariahilf, Innsbruck

ORA International, Schärding
Pfarre „St. Barbara”, Schwaz
Römisch-katholische Pfarre „Maria Himmelsfahrt”
Römisch-katholische Pfarre Dürnstein
Römisch-katholische Pfarren der Diözese Innsbruck, Igls, Inzing, 

Ötztal-Bahnhof
Rotes Kreuz, Wien, Linz, Mödling
Rumänienhilfe Amstetten
Rumänienhilfe Schärding
Schule Hippach, Zillertal
Schule Johannes Messner
Sozialdienst Hitzing

Más európai országokból
Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc, Česká Republika
Caritas Schweiz
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta Kosice, Slovenska Republika
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Katolická Charita Hradec Králové, Česká Republika

Osteuropahilfe - Triumph des Herzens, Einsiedeln
Pfarrcaritas Gries, Italien
Rejtett Kincsek Down Egyesület Nyíregyháza
Römisch-katholische Pfarre „St. Augustin”, Bozen, Italien
Stiftung „Sonnenblume, Hoffnung”, Schweiz
Ursula Leumann, Schweiz
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Románia
Asociația Properitas Vitae, Sânmartin
Asociația „Stea”, Satu Mare
Asociația Langdon Down Transilvania 
Asociația pentru Relații Comunitare, Cluj Napoca
Autonet Import SRL
Caritas Alba Iulia
Caritas Catolica Oradea
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Maramureș
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj Napoca
Congregația Surorilor Piariste, Carei
Consiliile Locale Ardud, Baia Mare, Carei, Livada, Petrești, Pișcolt,

Tășnad, Turulung, Sanislău, Satu Mare și Sighetu Marmației
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Satu Mare
Dräxlmaier Satu Mare

Exclusiv LV SRL
Filarmonica „Dinu Lipatti”, Satu Mare
Fundația pentru Comunitate
Fundația Hans Lindner, Satu Mare
Gama&Gama SRL
Garden Design
Inspectoratul Județean de Poliţie Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Ministerul Muncii și Justiției Sociale
MOL România
Neptun Company SRL
Primăria Municipiului Satu Mare
Rotary Club Satu Mare
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, Baia Mare
Direcția de Asistență Socială Baia Mare
Direcția de Asistență Socială Satu Mare
Stela Maris, Carei
Universitatea “Babeș-Bolyai” - Extensia Satu Mare 
Weingut Brutler & Lieb SRL

Média
támogatóink
Szatmár megye
City Rádió
Gazeta de Nord-Vest
Informația Zilei
ITV

Radio Transilvania
sarumarenews.ro
satumareonline.ro
szatmár.ro
Szatmári Friss Újság
TV1 Satu Mare 
 
Máramaros megye
Bányavidéki Új Szó
Graiul Maramureșului

maramedia.ro
nagybanya.ro
TV Sighet

Országos média
Allgemeine Deutsche Zeitung
Mária Rádió
Radio România Cluj
Radio România Actualități
romkat.ro

Vasárnap
szocialishalo.ro

Magyarországi média
Duna TV
MTVA
magyarkurir.hu
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Legyen partnerünk

Önkénteskedj

3,5%
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Elérhetőségeink:
440061 Szatmárnémeti,
Lükő Béla utca 15. szám 
Tel: (0040) 261 710 464
Fax: (0040) 261 712 011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
Web: www.caritas-satumare.ro
Facebook: caritasdiecezasatumare




