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Emlékekre épített tervek 
Az elmúlt héten közös tanácskozásra hívtam össze a 

Szivárványházban lakó gyerekeket, hogy közösen tervezzük 
meg az Új Év programjait. Először is felelevenítettük az 
elmúlt év kiemelkedő eseményeit. Arra voltam kiváncsi, hogy 
melyek voltak azok aprogramok, amelyek az évek során 
elnyerték tetszésüket, melyek tetszettek nekik a leginkább. A 
tanácskozás végén pedig azt is összeírtuk, hogy melyik 
programokat szeretnék ebben az évben megismételni és 
milyen új szabadidős ötleteik vannak. 

 
Az elmúlt évben kilenc különféle táborban vehettek részt a 
gyerekek a Központon kívül. Az általuk legkedveltebb tábor a 

Réven megszervezett kalandtáborok voltak. Sokaknak tetszett a Fekete Tengeren való nyaralás és a 
Hollandiában való családi nyaralás is, és bár csak kevesen vettek részt rajta, 
mégis mindenki szeretné kipróbálni, illetve szívesen jelentkeznének ebben ez 
évben hasonló nyaralásra. Többen jelezték, hogy kedvükre volt a Fekete Erdőn 
szervezett tábor, a zene-, a furulya- és a tánc tábor is.  

Az elmúlt évben két tábort szerveztünk helybelileg: az angol tábort és 
a varró tábort. Ezek viszont úgy látszik, hogy főleg a helyszín, de a téma miatt 
is nem arattak nagy tetszést. 

Kirándulni nyolc alkalommal voltunk csoportosan Nagyváradon, 
melyek közül a legemlékezesetebb a mozgó bolygóbemutató volt, de a 

bowlingozás,  a korcsolyázások 
és a mozizás is közkedvelt 
események voltak a gyerekek 
körében. A nyári szórakozások 
közül a strandolást igényelték a 
legtöbben. 

Ugyancsak sok gyerek 
jelezte, hogy nagyon tetszett 
nekik a Szatmár Megyében tett 
történelmi út is, mivel viszonylag kevés idő alatt, sok 
érdekességet ismertek meg, sok mindent láthattak. 

A csoportokkal való találkozások között egyaránt 
közkedveltek a Tasnád-i családokkal való közös programok, 

sokan már alíg várják a motorosokkal való találkozást és a lovagokkal eltöltött hétvégéket. Többen kérték, 
hogy ezeket ebben az évben is rendezzük meg.  

Azt gondolom, hogy  Központunk gyerekeinek életében nem hiányzik a mozgalom, a kikapcsolódás 
lehetősége. Tudjuk, hogy sok gyereknek a faluban nincs soha lehetősége ilyen programokon résztvenni. Jó 
lenne, ha központunk gyermekei értékelnék is ezen prógramok nyújtotta lehetőségeket és legalább egy kicsit 
törekednének javítani tanulmányi eredményeiken, így jelezve, hogy szeretnék  kiérdemelni egy-egy 
táborban, kiránduláson való részvételüket. Szerafina n.  
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kollégánknak kívánunk  

Január 24-én 

 
Első korcsolyázás 

Január 15-én a legkisebbeket vittük el egy kis 
korcsolyázásra Nagyváradra. Elsősorban azért, mert 
nagyon is megérdemelték, ugyanis, a három hetes 
vakáció után, első nap Fb-vel jöttek haza olvasásból. 
Másrészt, kihasználtam az alkalmat, hogy praktikásaink 
segíteni tudnak a korcsolyázásban. Most Magdaléna és 
Bianca kísérték el a gyerekeket. Amint kiderült nagy 
szükség volt a segítségükre, mert Zsanett és Roli első 
alkalommal léptek a jégre és minden lépésnél 
bukdácsoltak.  

A  gyerekek nagyon élvezték a korcsolyázást, ki 
is használtak minden pillanatot. Az óra leteltével, 
bementük a Gyermekváros játékpartkjába és még ott is 
kedvükre játszhattak az elsősök. Nagyszerűen érezték 
magukat!  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domonkos Jolán 

Leesett az első hó 

Megrázta tél a szakállát, 
leesett az első hó, 
a gyerekek szánkózhatnak, 
repülhet a hógolyó. 
 
A fenyőfák fehér díszben, 
korcsolya a lábakon, 
sítalpakon sok-sok ember 
siklik le a dombokról. 
 
Piros pír van az arcukon, 
csókolja őket a szél, 
örömünnep lett ez a nap, 
hóval igazi a tél. 

 

https://www.poet.hu/szerzo/Domonkos_Jolan


Hírek, infók 
 
- Az elmúlt héten megbeszétük a 
gyerekekkel, hogy milyen nyári 
programokat kedveltek, illetve, 
milyen rendezvényeken, 
kirándulásokon szeretnének 
résztvenni ebben az évben. 
 
- Január 15-én a legkisebbekkel, az 
első osztályosokkal voltunk 
korcsolyázni. Sokat jelentett 
osztrák praktikásaink segítsége, 
akik megtanították nekik a 
korcsolyázás alapjait és segítették 
őket. 
 
- Január 24-e országszerte 
szabadnap. Az iskolák is zárva 
lesznek. 
Kihasználva az alkalmat, hogy 
minden gyerek itthon van, délután 
16.00-tól Búcsúpartyt szervezünk 
osztrák praktikásainknak, akik 
egész hónapban segítségünkre 
voltak. 
Pénteken utaznak majd haza és 
hálásak vagyunk minden 
segítségükért! 
 
- Február 1-én a kisiskolások 
tartanak farsangi bált a 
sportcsarnokban. Lehet készíteni a 
jelmezeket! 
 
- Február 3-11 között szemeszter 
közötti vakáció lesz.  
 
- Február 1-én lesz megtartva 
Központunk Farsangja. A 
gyerekek készülhetnek énekekkel, 
táncokkal, víg jelenetekkel. A 
szerencsés nyertesek vehetnek 
majd részt a tasnádi farsangon. 
 
- Február 4-én jön hozzánk Georg 
Apát úr és ha nem jön közbe 
semmi, akkor Félix atyát is hozza 
magával. 
 
- Február 10-én lesz Tasnádon a 
szokásos Farsangi Bál, melyre 
szeretettel meghívtak minket az 
ismerős tasnádi családok! 

Montagsbericht 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
  

  
 
 

 
  

 
   

   
 

 
 

  
 

 
  
  

 
 

 
 

  
  

In der vergangenen Woche haben wir uns mit den Kindern über ihre 
Lieblingssommerprogramme und über ihre Wünschen für dieses 
Jahr unterhalten. Sie wurden gefragt, an welchen 
Sommerprogrammen und Ausflüge sie gerne teilnehmen möchten.

Am 15. Jänner waren wir mit den 
kleineren Kindern Schlittschuh-
laufen. Die österreichischen 
Praktikannten haben unseren 
Kindern die Grundkenntnisse des 
Schlittschuhlaufens beigebracht und 
sie haben die Kinder beim Laufen 
unterstützt.

24. Jänner ist in Rumänien staatlicher Feiertag, die Schulen 
sind auch an diesem Tag geschlossen. Wir haben die Gelegenheit 
genutzt, dass alle Kinder im Heim waren und haben für die 
österreichische PraktikantInnen, die im ganzen Monat überall im 
Zentrum mitgeholfen haben, eine Abschlussparty organisiert. Sie 
fahren am Freitag nach Hause. Wir sind sehr dankbar für ihre Hilfe!

         
     

      
Unser Sozialzentrum organisiert am 1. Februar den Fasching. Die 
Kinder können sich schon mit Liedern, Tänzen und mit fröhlichen 
Szenen vorbereiten. Die glücklichen Gewinner können dann in 
Tasnad am Faschingsball teilnehmen.
Am 4. Februar besucht uns Abt Georg und wenn nichts 
dazwischen kommt, bringt er auch den Abbe Felix mit.

           
    

           
    

Zwischen 3. und 11. Februar sind Semesterferien.

Am 10. Februar findet in Tasnad der Faschingsball statt und 
unsere Bekannten haben uns herzlich eingeladen!

          
     

Am 1. Februar wird in der Sporthalle für die Kleinschulkinder ein 
Faschingsball organisiert. Jede/Jeder kann schon ein 
Faschingskleid oder Kostüm vorbereiten!


