
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Szülinapi party 

 

Január 12-én, kihasználva a vakáció nyújtotta 

utolsó szabadnapokat, megszerveztük a decemberben és  januárban 

született gyerekek születésnapi ünnepségét. 

Ez a party nagyon jól jött, hiszen minden gyermek itthon volt és 

így együtt tudtunk ünnepelni. 

Igaz, hogy 

Lacika és Lajos 

kicsit többet 

vártak e napra (ők ugyanis a decemberben 

születettek), de megérte, hiszen december hónapban 

annyi ajándékban volt részük, hogy nem is tudták 

volna hova tenni a születésnapi meglepetést. Így most 

ők bár többet vártak e napra, annál nagyobb volt az 

öröm számukra. 

A januárban született gyerekek is nagyon boldogak 

voltak. Diana, aki 8-ik életévét töltötte, Andrea 15 éves, Márius 11 éves lett és az ikrek Gabriel és Gabriella 

immár 13 évesek. Mindenki részesült a két hatalmas tortából és jól megtáncoltattuk az ünnepelteket. 

Sok köszönet azoknak, akik a háttérmunkát végezték: a nevelőknek, akik mindig alaposan kiveszik részüket 

nem csak a gyerekek neveléséből, hanem mindent megtesznek azért, hogy a lurkók jól érezzék magukat. Ezt a 

munkát szinte alig lehet észrevenni és igazából csak azok értékeljük, akik tudjuk, hogy mivel jár egy ilyen 

előkészület a gyerekek felvigyázása mellett. Sok köszönet tehát minden fáradtságért!  

Igazi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT ültünk.   
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Hírek, infók: 

- Január 11-én a 

praktikásokkal 

Nagyváradra mentünk 

elsősorban, hogy 

kikapcsolódjanak, de 

azért is, hogy kicsit 

megismerjék a várost. 

 

- Január 12-én délután, 

összesen 12 gyerekkel és 

két praktikásunkkal 

elmentünk Nagyváradra a 

Gyerekparkba 

korcsolyázni. A szállítást 

a nővérek autójával és 

központunk kisbuszával 

oldottuk meg. A gyerekek 

és a fiatalok nagyszerűen 

érezték magukat. 

 

- Január 12 este 

Születésnapi partit 

rendeztünk a 

decemberben és 

januárban született 

gyerekek felköszöntésére. 

 

- Január 15-én újra 

elkezdődik az iskola.   

A gyerekek ugyan nem 

várják, de szükség van a 

tanulásra, egészséges 

fejlődésük érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 18-án 

szilágyi 
andrea  
gyermekünket 

köszöntjük 

  

  

 

  Beszámoló a korcsolyázásról 

 Tegnap délután a 

praktikásokkal és néhány gyerekkel a 

Szivárványházból elmentünk Váradra 

a Gyermekvárosba Jégkorcsolyázni. 

Nagyon jól éreztük magunkat, mert jó 

sokan voltunk. A jég is jó volt és 

lehetett jól csúszni rajta. Amikor lejárt 

az időnk, akkor Szerafina nővér vett 

nekünk jó meleg lángost, majd 

játszodtunk a várban is.  

Amikor elindultunk haza, Sanyi 

bácsiék másik úton mentek és mi is olyan uton mentünk, ahol addig még nem 

jártam. Végül Szalárdon kötöttünk ki. Mikor hazaértünk megünnepeltük a 

születésnaposokat.  

Köszönjük Szerafina nővérnek és Sanyi bácsinak, hogy elvittek minket 

Váradra korcsolyázni. Remélem még máskor is fogunk menni, mert nagyon jó!  

K. István 

                  A korcsolyázás 

Pénteken voltunk korcsolyázni Nagyváradon.  

Nagyon jól éreztük magunkat, mert velünk  

voltak az osztrák praktikások is és a pályán  

találkoztam a bihari barátnőmmel is.  

Nagyon jó volt együtt csúszkálni!  

                                                   Sz. Andrea 
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Montagsbericht 
 

       

 

 Am 12. Jänner 2018 

fand die Geburtstagsfeier von 

den Kindern, welche im 

Jänner und Dezember 

geboren wurden, statt. Diana 

wurde 8 Jahre alt, Andrea 

wurde 14 Jahre alt, Marius 

wurde 11 Jahre alt und die 

Zwillinge Gabriel und 

Gabriela wurden 13 Jahre alt. Lajos wurde 10 Jahre alt 

und Laci wurde 15 Jahre alt. Am Nachmittag fuhren 

die Geburtstagskinder und Freunde von ihnen aus dem 

Heim mit Marlene, Benedikt, Schwester Serafina und 

Sandor eislaufen nach Oradea. Währenddessen 

backten die Erzieherinnen 2 große Torten. Am Abend 

tanzten und feierten alle Kinder unseres Zentrums 

gemeinsam. Es war ein schöner und lustiger Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am 15.Jänner 2018 beginnt die Schule für unsere Kinder. Diese dauert bis 3. Februar 

2018. Den Kindern gefällt das nicht besonders gut, aber sie müssen trotzdem in die 

Schule gehen.   

 

Am 11.Jänner 2018 machten unsere Praktikanten einen Ausflug nach Oradea.


