
Mottó: ”...mint ahogyan a 
gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Montagsbericht 
 
- Zum Weltfrauentag am 8. März 
wünscht unser Sozialzentrum alles 
Liebe und viel Gesundheit an die 
Frauen, an unsere Förderinnen, an die 
Mitarbeiterinnen, an unsere junge 
Damen. Wir sind froh, dass es sie gibt!  
 
- Zwischen 3-5 März eine kleine 
Gruppe unserer Jugendlichen waren zu 
einem Teambuilding auf dem 
Schwarzwald. Großer Schnee hat auf 
sie gewartet und sie haben schöne 
Erlebnisse gehabt. Die Jugendherberge 
hat uns Jugendamt Bihor zur 
Verfügung gestellt. Wir sind ihnen sehr 
dankbar für diese Gelegenheit.  
 
- Am 1. März fand die dritte und 
zugleich die letzte Gruppenbildung 
betreff Burnout-Vorbeugen. Die 
Erzieherinnen und die 
Sozialarbeiterinnen haben sich daran 
mit viel Freude teilgenommen und 
haben sie es als sehr nutzvoll beurteilt.   
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Feketeerdői beszámolóm 
 
Péntek délután indultunk el Feketeerdőre. Mikor 

megérkeztünk kipakoltunk és elhelyezkedtünk a szobáinkban, 
szétnéztünk  a csodaszép havas tájon. Mindent vastag hó borított. 
Nagyon jó volt a friss levegőn lenni. Este összegyűltünk, majd 
lehetet pinpongozni, közösen játszani vagy tévézni, amíg el nem 
álmosodtunk. 

A másik napokon délelőttönként 
Sári nénivel volt foglalkozásunk. 

Nagyon jó játékok voltak. 
Csoportépítő játékok voltak 
egész délelőtt.  Ebéd után 
mentünk szánkózni, sétálni 
és játszani a nagy hóban. 
Minden program nagyon jó 
volt és tetszett, hogy mi a 
nagyok voltunk együtt. 
Remélem máskor is megyünk 
majd. B. Zsombi  

 
Kikapcsolódás Feketeerdőn 

Kedves olvasók nagyon jó volt Fekete erdőn. 
Nagyon jó programok voltak kezdve a játékok, amiket 
Emese nénivel játszodtunk. Nagyon jó volt kicsit 
kikapcsolódni!  

Köszönöm szépen Rafela nővérnek,  
hogy főzött ránk. 
Emese néninek és Béla bácsinak, hogy törődtek velünk...  

   Nagyon szép hétvégét töltöttünk Fekete erdőn... 
Köszönöm, hogy volt lehetőségem résztvenni a táboron!    

                                                            D. Tünde 
 

                                  
       Március 8-án  

     a Szent István Szociális Központban    
            szeretettel köszöntjük a hölgyeket,  
                    jó egészséget, sok szeretetet 
                   kívánva mindannyiuknak! 





köszönöm a sok jókívánságot  
 amivel Március 5-én elhalmoztatok! 

 

Március 9-én 

zeleznik magdolna  
kolléganőnket köszöntjük 

sok szeretettel 

Hírek, infók: 
- Február 23-ai kezdettel Központunkban 
elkezdett dolgozni egy új Kiss Erika 
Pszichológusnő. Szeretettel köszöntjük 
körünkben és áldásos szolgálatot 
kívánunk számára! 
 
- Március 1-én volt megszervezve 
Központunkban a stresszkezelésről szóló 
előadássorozat és csoportterápia 
harmadik és egyben utolsó része, melyet 
Lupse Gabriella pszihológusnő tartott.  
 
- Március 8-10 között,  Georg apát úr 
látogat el hozzánk. Szeretettel várjuk! 
 
- Március 17-én lesz megtartva 
Nagyváradon a magyar nyelvű 
Gyermekotthonok találkozója, melynek 
mottója „Nagy sokaság csatlakozott 
hozzá, mert hallották, mi mindent tett.” 
Mk. 3, 8b 
Kérem a gyerekeket, hogy e hét végéig 
iratkozzanak fel, ha szeretnének aktívan 
részt venni és készülni e szép találkozóra. 
Lehet jönni ötletekkel is, hogy a mi 
otthonunk, milyen előadással lépjen majd  
a közönség elé. 

 
Nem csak Feketeerdőn 
volt nagy hó, nálunk is 
esett annyi, hogy végre 
elővehettük a 
szánkókat!  
Nagy volt az öröm! 

 
 
 
 

 
Bartos Erika: Tél 

Hófehér a város,  
Lehullott a hó, 
Jégcsap csüng az ágon,   
Befragyott a tó.   

Sapka nőtt a házon,   
Sapkát hord a kút,   
Hósapkás az autó, 
Jégtükör az út. 

Jégvirág a fákon, 
Csillogó a táj, 
Nagykabátba bújok, 
Nyakamban a sál. 

Szaladok a dombra, 
Csiklandoz a szél, 
Fürgén fut a szánkó, 
Gyönyörű a tél!  

 
 


