
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

 

Megkerestük a telet 

 

 Ezen a télen sajnos nem sok alkalmunk 

volt Szentjobbon havat látni. Az időjárás elég enyhe 

volt és ha hullt is a hó, nem lehetett sokáig 

gyönyörködni 

benne, mert hamar 

elolvadt. Éppen 

ezért, nagyon jól 

jött  február utolsó 

napjának a 

kirándulása 

Biharfüredre. 

Mondhatni, ha nem 

jött el a tél hozzánk, 

elmentünk mi 

megkeresni a telet, hogy gyönyörködhessünk a hófödte tájban, hogy 

játszodjunk a nagy hóban. 

Ez egy nagyszerű kirándulás volt! Sok 

köszönet a főszervezőnek Rafaella 

nővérnek, valamint a nevelőknek, akik már 

hónapokkal ezelőtt különféle 

ajéndéktárgyakat gyártottak, melyek eladásából sikerült ezen kirándulást 

finaszírozni. Úgy a Tarka Kövek házának, mint a Szivárványháznak a 

gyerekei, fiataljai részesültek a kirándulás 

élményében. A képek magukért 

beszélnek. A beszámolókból megtudjuk 

a részleteket. 

 

Zsolti: - Nekem nagyon jó volt 

Biharfüreden. Az autóbuszban Miki és 

Sergiu mellett ültem és sokat nevettünk, 

de az ut nagyon hosszú volt. Amikor megérkeztünk a hegyre, nem 

hittem a szememnek, hogy milyen sok hó van. Azon csodálkoztam, 

hogy 

Szentjobbra 

miért nem 

esik hó és a 

hegyre meg 

miért esik 

olyan sok. Jó hideg is 

volt, ezért először felöltöztünk, majd kimentünk a 

hóba játszani Robival és Lacival. Mikivel is 

játszodtam és elmentünk szánkózni. Nagyon jó volt, 

hogy tudtunk jó sokáig a hóban hemperegni és jókat 

nevetni. Ebédre hot-dog-ot kaptunk és még lehetett 

enni szendvicset is meg gyümölcsöt. Velünk volt 

Anci néni is és jókat nevettünk. Kár hogy ez a hegy 

olyan messze van Szentjobbtól, mert én minden nap 

elmennék oda szánkózni. 

 



Miklós: - Február 

29-én, szombaton reggel 

korán fél nyolckor 

indultunk el mindnyájan 

az autóbusszal 

Szentjobbról Biharfüred 

felé. Majdnem két órát 

utaztunk és csak amikor a 

hegyre kezdtünk felfelé 

menni a szerpentines uton, lehetett látni, hogy egyre nagyobb a hó. Mikor 

megérkeztünk, nagyon örvendtünk. Nagy volt a hó és nem is volt annyira 

hideg, hogy megfagyjunk. Gyórsan felöltöztünk jó meleg ruhába és mentünk 

játszani. Először szánkókat béreltünk és a nagyobb fiuknak síléceket, meg 

felszerelést.  

A kedvenc részem az volt, amikor Andris ment hasoncsúszva a 

szánkóval és megfogtam a lábát és együtt csúsztam vele. Nagyon jó volt! Nekem nagyon tetszett az egész nap 

és hálás vagyok azoknak akik ezt nekünk megszervezték főleg Sorának és azoknak akik elkísértek minket 

Emese néninek, Krisztina néninek, Anci néninek és Erika néninek.  

Jó volt, hogy együtt lehettünk de főleg az volt a 

legjobb, hogy a hóban játszhattunk. 

 

Bobi: - Amikor pénteken hazaértem az 

internátusból és hallottam, hogy szombaton 

kirándulni megyünk, nekem nem volt semmi kedvem 

egész nap uton lenni. Ezért sokat morgolódtam. De 

amikor odaértünk, akkor már örültem, hogy olyan 

szép helyre mentünk, hogy lehetett sielni, szánkózni 

és tudtunk a hóban játszani. Köszönöm, hogy ezt 

nekünk lehetővé tették! 

 

Darius: - Számomra a 

Biharfüredi kirándulás 

nagyon jó volt. Most már másodszor mentem sielni 

és nagyon élvezem amikor lecsúszhatok a nagy 

dombról. Köszönöm, hogy megszervezték nekünk 

ezt a napot! Szuper jó kikapcsolódási lehetőség ez 

mindenkinek. 

 

Sergiu: - A kirándulás Biharfüredre mindig 

csodálatos élmény. Örülök, hogy én ebben az évben is 

sielhettem egy jót. Igaz, hogy összeütköztem Dariusszal, de nem lett 

senkinek semmi baja. Ez a jó a hóban, hogy jókat lehet esni.   

Ilie: - Pentru mine a fost super bine la 

Stâna de Vale. Ne-am jucat în zăpadă, ne-

am dat cu sania, și am fost și la izvorul 

minunilor. Mulțumesc Sorei Rafaela că ne-a 

organizat această zi și tutoror celor care au 

venit cu noi! 

 



Boldog születésnapot 
kívánunk 
Március  

ünnepeltjeinek 
 

5-én Szerafina nővérnek 

 

9-én Péter Zidar 
urnak 

 
18-án Darabont 

Sándornak 
 

Tamás Erikának 
 

Wir wünschen  

unserem lieben Freund 

Peter Zidar für 
jeden Tag seines Lebens 

viel Glück und bleiben 

sie immer so  

Jung im Geist! 
 

 

 

 


