
A HÉT FOTÓJA:  Laci gondolkodik 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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Programul educational Ajungem Mari – Asociatia Lindenfeld 
Asociatia Lindenfeld este o organizatie non-guvernamentala ce are ca obiectiv facilitarea accesului grupurilor 
vulnerabile la domenii cheie ale societatii.  
Principalul program este Ajungem Mari, care sustine educatia copiilor din centre de plasament si medii defavorizate. 

Prin proiecte de voluntariat si orientare profesionala, workshop-uri, ateliere 
creative si activitati socio-recreative, programul isi propune sa le dea copiilor 
incredere in ei si sa le formeze abilitati pentru a deveni adulti responsabili si 
independenti. 
Programul a demarat in Bucuresti in vara 2014 si in scurt timp s-a extins in 
tara. Momentan peste 1300 de voluntari ajuta saptamanal 2000 de copii sa 
AJUNGA MARI. 
Pentru a avea un impact durabil pentru viitorul copiilor din centre, e nevoie de 
tot mai multi voluntari seriosi si implicati. 
Voluntarii Ajungem MARI sunt in general liceeni, studenti sau oameni 

MARI, de la 15 ani in sus, fara limita superioara de varsta, comunicativi, 
implicati si dornici sa ii ajute intr-adevar pe copii.  

Nu este necesara experienta anteriora de predare! 
Inainte de a participa la activitati, voluntarii 

merg la traininguri la care invata totce trebuie 

sa stie pentru interactiunea cu copiii. 
Pe parcursul modulelor voluntarii primesc sfaturi 
de la consilieri educationali si alti voluntari cu 
experienta. 
Proiectul a primit recunoastere inca din primul an 
si a fost premiat: 
– Gala Nationala a Voluntarilor 2014- 3 
nominalizari si premiul “Voluntarul Anului in 

Educatie” pentru fondatorul Ajungem Mari 
– Gala Societatii Civile. 2014 – premiul II la 

sectiunea “Proiecte de voluntariat” 
– Gala Nationala a Voluntarilor 2015 – premiul pentru “Proiectul Anului in educatie” 
– Gala Proiectelor pentru Tineret Timis – premiul pentru “Proiectul anului 2015 in domeniul umanitar si sanatate” 

 
A „Nagyok leszünk” program Szentjobbon  

 Már több alkalommal beszámoltunk az önkéntes pedagógusok munkájáról, akik havonta kétszer látogatnak meg 
minket és már második éve tart közös munkánk. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a gyerekek nem veszik szívesen 
jelenlétüket Központunkban, még mindig kötelező programként tekintenek jövetelükre és a kicsiken kívül, nem igazán 
akarnak résztvenni az általuk nyújtott tevékenységeken. Pedig, amikor már a foglalkozáson vannak, (amint a képek is 
mutatják) élvezik azokat, hiszen a hozzánk érkező tanárok igekeznek játékosan, érdekesen átnyújtani némi ismeretet.  
 Egészen biztos, hogy sokkal nyugisabban telne az a két óra a TV-t bámulva, vegetálva ... de ha van egy ilyen 
lehetőségünk miért ne használjuk ki?  

Drága gyerekek, szeretnék kapni néhány jó ötletet arra, hogy miképpen óhajtjátok ti eltölteni a hétvégéteket??? 
Legyen a terv órára lebontva, pontosan megszervezve. Aki a legjobb programot benyújtja jutalomban részesül és 
megigérem, hogy egy hétvégét az ő terve alapján fogunk eltölteni. Szera n. 



Hírek, infók: 

- Október 30-november 6 

között a kisiskolásoknak 
vakációjuk van. Jó 
pihenést kívánunk nekik! 

- Október 30-án egy új 
gyerek érkezik hozzánk, a 

Kanalas ikrek testvére, ki 
eddig nevelőszülőknél 
nevelkedett. Ilie a neve.  

A Csuhai iskolába fog 
járni hamadik osztályba. 

Szeretettel fogadjuk. 
- November 1-e 
Mindenszentek ünnepe, 

délelőtt 10-kor lesz az 
ünnepi szentmise, este 

pedig kimegyünk a 
temetőre világítani és 17 
órakor imádkozunk 

elhunyt szeretteinkért.  
- November 6-8 között 
Georg Apát úr látogat el 

hozzánk.  
- A hangszerórákat 

látogató gyerekek 
figyelmét felhívom, hogy  
e héttől a zeneórák d.u. 

16.00-kor kezdődnek 
majd, mivel a falu 

gyerekeit nem szeretnénk 
hogy sötétben járjanak az 
utcán. 

- November 10-12 között 
Lovagok jönnek a 

szokásos lovagi hétvégére 
Központunkba. 
 

 
 

 
 

 
Október 31-én 

obada florin 
November 5-én 

Tintas Darius 
fiataljainkat  köszöntjük 

November 1-én 

Porsztner Sarolta 
kolleganőnket köszöntjük  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mă numesc Ilie, am 
nouă ani. Îmi place să fac 

diferite activități , cum ar fi 
pictatul, desenatul, footbalul, și 
muzica. 

Trecutul meu a fost 
foarte plăcut. Am crescut 

împreună cu Roxana, în familia 
Oanțo la Oradea. Mami și Tati 
m-au dus peste tot:  la muzee, la 

expoziție foto, la teatru, în 
diferite excursii programe 

culturale etc.  
 Roxana și cu mine am 
participat și la un curs de teatru 

cu doamna Otila Bejan. Am 
jucat în două piese de teatru.  

 La școală am făcut ș i 
cursuri de dans de societate. La 
concursul de dans am obținut 

locul al II- lea cu partenera mea 
Maria.  

 Mai am încă o medalie 
pentru că am fost printre cei mai 
buni elevi la Liceul ”Onisifor 

Ghibu” din Oradea. 
 Speranțele mele când am 
venit la Sâniob au fost, că voi 

învăța la fel de bine ca în 
Oradea.  

 A fost o plăcere să-mi 
cunosc noua casă și să fiu mai 
aproape de sora și fratele meu 

Roli și Zsanett. 
 

 
 
 

 
    

 Pe această cale doresc să le 
mulțumesc la Mami și Tati 
pentru toate câte au făcut pentru 

mine și nu îi voi uita niciodată. 
 

 

 

Kutyás versikék 

Mit csinálsz ma kiskutyus? 
-Rágcsálom a csontot.  

És holnap majd mit teszel? 
-Szétrázom a rongyot.  

Holnapután mihez fogsz? 

-Kergetem a tollat. 
És ha azt is megunod? 
-Ugatom a Holdat. 

Motiváció 

 Az elmúlt hetekben komoly verseny 

alakult ki Központunkban, mely érinti úgy a 
jó tanulmányi eredményeket, mint a szobák, 

szekrények rendbentartását.  
A nyertes havonta egyszer, 
pénteken este ünnepi 

vacsorában részesül, melyre 
meghívhatja két barátját és azt 

rendelhet, amit csak akar.  
 A szeptember hónap 
díszvacsoráját Claudia nyerte, 

míg októberben Benjaminnak 
sikerült. Gratulálunk nekik és 

sok sikert kívánunk a 
következő hónapra az összes 
többi gyereknek a jó pontok 

gyűjtésében!  
 

Gratulálunk 
Florinnak, aki az 
elmúlt héten 10 

helyet ért el 
Nagyváradon a 

futóbajnokságon 


