
A HÉT FOTÓJA:  Alkotás 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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Kézimunka készítés a 
nagyváradi                                            

Manus Pulchrae 
Egyesület 

támogatásával 
 

November 17-én a gyerekek 
nem kellett iskolába 

menjenek (nagy bánatukra), 

mivel a tanítók, tanárok 
továbbképzésen vettek részt. A délelőtt folyamán megszerveztünk egy kézimunka 

napot, melynek keretében   
leporellót készítettünk a nagyváradi Manus Pulchrae Egyesület  

támogatásával.  

A munka 
menetét az összegyűlt 

34 gyereknek 
központunk önkéntes 

fiataljai: Manci, 

Tünde és Feri  ve  
zették le nagyon 

ügyesen.  
Ha visszaemlékezünk, vagy visszalapozunk hetilapunkban, 

megtaláljuk azt a bejegyzést, amikor ezen fiatalok egy önkéntes kézimunka-

csoportvezetői képzésen vettek részt az ősszel, ugyanezen egyesület 
jóvoltából. Most a képzésen megtanult technikákat kamatoztatták, 

azzal a külömbséggel, hogy most a gyerekeknek kellett segítsenek 
megvalósítani a kitűzött alkotást.  

Nagyon büszke vagyok mind a három fiatalra, mert 

hősiesen helytállta   k. Manci ügyesen mutatta be az elvégzendő 
munkát és jó ötleteket adott.  

Feri az anyag előkészítésében vállalt nagy szerepet de végig 
kitartóan segített a gyengébbeknek. Meg is jegyezte egy adott 

pillanatban: -Hű de nehéz ezekkel a gyerekekkel!!!  

Tündike nagy szorgalommal és szelídséggel, 
türelmesen segített akinek csak kellett. Igazán, mindhárman nagyon jól dolgoztak, de a 

jelenlevő gyerekek is szép munkákkal térhettek haza.  
Köszönjük szépen a Manus Pulchrae Egyesület támogatását, a 

lehetőséget, hogy ismét készíthettünk valami szépet! Szera n.  
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Hírek, infók: 
- Szerdán, november 22-én 9-kor 
kezdődik a nevelői részleg éves  
továbbképzése a Szivárványház 
nagytermében. 
 
- Pénteken, november 24-én 
az AURO DANUBIA képviselői 
látogatnak meg minket. Amint 
tudjuk, ők Központunk fenntartói 
is egyben és az ő 
gondoskodásuknak köszönhetjük, 
hogy létzünk.  
 
Központunkba kb. 11 óra körül 
érkeznek.  
Kis kávészünet után megtekintik 
a Szivárványházat, majd a 
Családházba látogatnak.  
 
12-kor felmennek az iskolába 
megtekinteni a hetedik és az első 
osztályt.  
 
13-kor közösen ebédelünk.  
 
14-kor Központunk gyerekei kis 
előadással kedveskednek a 
vendégeknek. A műsor után 
lehetőség nyílik, hogy  a 
gyerekek kérdéseket tegyenek fel 
jeles vendégeinknek. 
(Lehet már most készíteni a 
kérdéseket) 
 
15-körül a vendégek 
visszaindulnak Váradra, hol a 
Caritas Benntlakást látogatják 
meg és itt találkoznak minden  
Váradon tanuló fiatallal.  
(Később a fiatalokat a kisbusszal 
hazahozzák.) 
 

 

 
 

 
 

 
November 23-án 

 
Burghelea 
Sebastian 

 

fiatalunknak 

  

  

  

Beszámoló a Mentálhigéniás napról  

 Már az elején nagyon élveztem az egészet, mivel én is a sóförök 
között voltam. Itt már el is kezdődött számomra a csapatépítés játék, mert 

ahogyan mentünk Nagyvárad felé az öt autós karavánunkkal, mindig oda 
kellett figyeljek, hogy el ne veszítsem a többieket.  

 Aztán a bowlingozás egyszerűen felemelő volt, én személy szerint 

még soha nem játszodtam, de nagyon tetszett.  
 Az illúzió múzeum 

lehet, hogy a 
gyerekeknek 

élvezetesebb lett 

volna, de mivel mi 
is le tudunk 
menni gyerekbe... 

mi is nagyon 
élveztük, főleg 

azokat a torzító 
tükröket. Sokszor 

nagyobb nevetgélést rendeztünk, mint 

az ott lévő gyerekcsapat. Aztán a sütizés volt a nap csúcspontja.  
 Végezetül csak annyit 

szeretnék megjegyezni, hogy 
máskor az ilyen alkalmakkor, jó 
lenne ha együtt maradnánk, ne 

ilyenkorra időzítsük ügyes-
bajos dolgainkat, szétbontva a 

csapatot.  
 Köszönet Rafaella 

nővérnek és Enikőnek a jól kitalált Mentálhigéniás napért!!! P. Enci  

 

 
   


