
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Kézműves foglalkozás 

Október 20-án 

Nagyváradról a „Naggyá 

leszünk” önkéntesei jöttek 

Központunkba kézműves 

foglalkozást tartani a 

gyerekeknek. Mivel a 

Szivárvány ház lakói közül 

csak hárman jelenzék, hogy 

részt szeretnének venni a 

foglalkozáson, ezért a 

Családházhoz mentünk 

dolgozni.  

Itt Lavinia a gyerekek 

művészi érzékét próbálta a festészeti kellékeken keresztül 

fejleszteni. 

Dorina az ítást, 

olvasást gyakorolta a 

Bódis gyerekekkel.  

Beáta pedig krepp 

papirból mutatott a 

gyerekeknek különféle 

virág készítési 

technikákat. Nagyon 

érdekes és szép 

dolgokat készítettek a 

jelenlevők. A találkozó 

végén pedig a parkban 

kapcsolódott ki a társaság. 

Köszönet az 

önkénteseknek az 

anyagokért és nem utolsó 

sorban a kedves 

foglalkozásokért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Am 20. Oktober haben die Freiwilligen 
der Gruppe ”Wir werden Erwachsene” aus 
Oradea für unsere Kinder im Haus der 
Bunten Steine ein Programm mit Hand-
arbeit organisiert. Die Freiwilligen haben 
versucht, das künstlerische Potential der 
Kinder durch verschiedene Techniken der 
Malerei anzusprechen. Außerdem haben sie 
unterschiedliche Methoden vorgestellt, wie 
man aus Krepppapier Blumen herstellen 
kann. 
 

      
    

       
      

      
   

 
       

    
     

        
        

     
   

      
       

     
    

   
   

     

Die Teilnehmer haben sehr schöne und 
interessante Sachen geschaffen. Das 
Programm ging im Park des Dorfes zu
Ende. Herzlichen Dank an die Frei-willigen 
für die Materialien und für die 
Beschäftigung mit den Kinder.

- Am Freitag, 19. Oktober fand eine 
interessante Buchvorführung im römisch 
katholischen Bischofspalast in Oradea statt. 
Das Buch mit dem Titel „Ich gehöre auch zu 
euch – Kinder in der Gesellschaft, derer 
Verhalten vom Durchschnitt abweicht” hat 
die Heilpädagogin, mentalhygienische 
Fachfrau und Leiterin des Programmes für 
die Behinderten der Caritas Alba Iulia, Frau 
Demeter Zsuzsa vorgestellt. An der 
Vorstellung haben auch unsere
Fachleute, Pädagoginnen und 
Sozialarbeiterinnen teilgenommen, da dieses 
Thema auch unser Sozialzentrum
betrifft.



Majtényi Erik: 

Számtanirka 

Kockás az irkám: 

számtanirka: 

felét már sok-sok 

szám tarkítja, 

másik felét is 

mind teleírom, 

megférnek szépen a 

kockás papíron. 

 

Egyesnek, négyesnek 

szilárd a lába, 

kettesnek, hármasnak 

hajlott a háta, 

tátong a nulla, 

az ötös: horgas, 

perecet árul 

sok kicsi nyolcas. 

 

A nehezének 

most nekikezdek, 

s ha megtanultam 

az egyszeregyet, 

mind összeáll a  

számsor és oszlop, 

osztok és szorzok, 

szorzok és osztok. 

 

 

Könyvbemutató 

nevelőknek, 

pedagógusoknak, 

hitoktatóknak 

Pénteken 2018. október 

19-én délután érdekes 

könyvemutatóra került sok 

Nagyváradon a Római 

Katolikus Püspöki Palota 
dísztermében. „Én is 

hozzátok tartozom - Átlagtól 

eltérő gyermekek a 

közösségben“ címmel Demeter 

Zsuzsa, a Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató szolgálatának koordinátora, gyógypedagógus, 

mentálhigiénés szakember tartott előadást és mutatta be 

könyvét.  

Mivel a meghírdetett téma Központunkat is érinti, 

pedagógusaink és szociális munkásaink is résztvettek a 

könyvbemutatón, mely igen tartalmas és a szerző igazi 

tapasztalataiból kifolyólag nagyon élethű volt. Olya annyira, 

hogy fel is vettük Zsuzsával a kapcsolatot, aki nyitott arra, 

hogy a jövőben eljöjjön megosztani tapasztalatait, tanácsokat 

adjon Központunk gyerekeinek  jobb nevelésére való 

tekintettel. Ez szerintünk nagyon időszerű lenne. Reméljük, 

hogy előljáróink is támogatják az ötletet és segítenek 

megszervezni egy továbbképzést számunkra. 
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