
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Montagsbericht 

- Am   9. März wünschen wir unserem 

Vorstandsmitglied,   dem   Herren  

Peter Zidar zu seinem Geburtstag  

alles Liebe und viel Glück. Herr Zidar ist 

seit den Anfängen begeisterter Förderer 

unseres Sozialzentrums. Herzlichen 

Dank für seine Förderer-Tätigkeit und 

Gottes reichen Segen soll ihn auf seinem 

weiteren Weg begleiten!  
 

- In der vergangenen Woche hat uns 

Abt Georg und sein guter Freund, Herr 

Mehofer Karl besucht. Abt Georg hat wie 

immer, auch diesmal mit den Kindern viel 

gespielt und viel Spass gehabt. 

- Zwischen den 5.-7. März war eine 

zweite Gruppe unserer Kinder auf dem 

Schwarzwald zum Ausrasten. Sie haben mit 

viel Freude über ihre Wintererlebnisse und 

über den viel Schnee berichtet. 

- Unsere neue Psychologin, Frau Erika 

Kiss hat sich auch vorgestellt in einem 

Interview, welches unser Jugendliche, Sergiu 

mit ihr gemacht hat.  

- Voriger Samstag haben die freiwillige 

Pädagogen der Gruppe „Wir werden 

Erwachsen” für unsere Kinder 

Gruppenbeschäftigungen gehalten.  

- Diese Woche vorbereiten sich unsere 

Kinder für das Treffen der Kinderheime in 

Oradea, am 17. März. Im nächsten 

Montagsbericht werden wir über die 

Veranstaltung berichten.  

 

 

  

Új játék Georg Apát úrral 

Az apát úr látogatása központunkban mindig egy élmény. 

A legnagyobb egyszerűséggel veszi körül a gyerekeket és a 

felnőtteket egyaránt. Mindig meglep valami újdonsággal, mint 

legutóbb, amikor a kratch nevű játékkal, órák hosszát játszott a 

gyerekekkel. Köszönjük neki jóságát és kedvességét és 

természetesen mindig szívesen látjuk! 

 

Kikapcsolódás 

Feketeerdőn 

A mi csoportunk 

hétfőn indult 

Feketeerdőre.  

Mikor elmentünk a 

vízesésnél, nagyon 

szép volt, mert meg 

volt fagyva és lefényképeztük. Amikor megérkeztünk és 

elszállásoltak minket, lehetett a szabadban játszani a hóban ás 

csicsonkázni. Estére 

bár nagyon fáradtak voltunk, finom 

vacsorát kaptunk és játszodtunk. 

Nekem a „Józsis” játék és a „flori fete, 

si baieti” játékok tetszedtek.  

Köszönjük Kati néninek és Rafaella 

nővérnek, hogy velünk voltak és ilyen 

szép helyen lehettünk. Nagyon jól 

éreztük magunkat és külön köszönöm 

afinom ennivalókat, amiket nekünk ott 

készítettek! Sz. Andrea 

 

      Prima dată la Pădurea Neagră 

 La Pădurea Neagră a fost bine. 

Ne-am despachetat și cum am mers la 

săniuș cu Țrpi și cu Andrei. Aici am 

avut numai măncăruri bune: lasagne, 

hot dog, hamburger etc. Îmi pare rău 

că familia mea nu a putut veni ?! Dar 

în rest a fost bine!!! J. Ilie 

 



Március 9-én 

Mag. Peter Zidar 
Vezetőtanács tagunkat  

köszöntjük sok szeretettel! 

 

Interjú központunk új   Pszichológusával Kiss Erikával 
 

Sergiu: - Szeret-e itt dolgozni a Központban? 

Erika: - Igen, nagyon megkedveltem ezt az otthont, szeretek a gyerekekkel 

foglalkozni. 

Sergiu: - Hány éve tetszik már dolgozni, mint pszichológusnő? 

Erika: - Öt éve. 

Sergiu: - Milyen iskolákat tetszet elvégezni, ahhoz, hogy ezt a munkát 

végezhesse?  

Erika: - A Nagyváradi Egyetemre jártam Pszichológia szakon és itt szereztem 

meg a Mesteri diplomat is. 

Sergiu: -  Máskor is tetszett már foglalkozni gyerekekkel? 

Erika: - Igen, Nagyváradon dolgozok meg egy Pszihológiai kabinetben, ott foglalkozok meg tobbek kozott, 

gyerekekkel is  (munka pszihologia, klinikai szakpszihologia, kozlekedes pszihologia es fegyver viselesi 

pszihologia mellett). 

Sergiu: - Tetszik-e szeretni ezt a munkát? 

Erika: - Igen, mert szeretek segíteni az embereken, akik esetleg valamilyen problemas helyzetben vannak. 

Sergiu: - Mi a legjobb a pszichológus szakmában? 

Erika: - Az, hogy az emberek a segítségemmel túlteszik magukat a gondokon, nehézségeken, problemas 

helyzeteken. 

Sergiu:- Van-e önnek családja? 

Erika: - Igen, van egy 15 éves fiam. 

Sergiu:- Mi a kedvenc időtöltése? 

Erika:- Olvasás, kirandulas, tévézés. 

Sergiu:- Melyik a kedvenc színe? 

Erika: - A fekete és a zöld.   

Sergiu:- Mi a kedvenc hobbyja?   

Erika: - A sport, fitness, regiseg vasarlas,stb. 

Sergiu: - Melyik a kedvenc ennivalója? 

Erika: - Kedvenc etelem tobb van, de probalok 

egészségesen étkezni, zoldsegeket, gyumolcsoket es 

halfeleket. 

Sergiu: - Ha hatalmában lenne valamit megváltoztatni a világon, akkor mi lenne az? 

Erika: - Jobb sorsot szeretnék a gyerekeknek es az embereknek.  
   

Az interjút Burghelea Sergiu VIII osztályos tanuló  2018.03.08-án készítette, a fényképekkel együtt.  

Köszönöm neki a rendelkezésre állást és a jó 

munkát!  

Köszönjük továbbá Erikának, hogy elvállalta 

ezen szolgálat teljesítését, hiszen mindnyájan 

tudjuk, hogy nagy szükség van a munkájára 

Központunkban. A legjobbakat kívánjuk a 

megkezdett feladatához,  amiben csak lehet 

támogatjuk és természetesen közreműködünk 

vele a gyerekek jobb és hatékonyabb nevelése 

érdekében.  

Ténylegesen közre kell működnünk vele, 

mert a gyerekek nevelése továbbra sem az ő 

feladata lesz, hanem a miénk, mindnyájunké, 

akik a Központban   dolgozunk.  Szerafina n. 


