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Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

 

 

 

 

 

 

Örömet 

szerezni 
 Az elmúlt 

hetekben több 

alkalommal került 

sor arra, hogy a 

Félix Fürdőhöz 

tartozó 

Gyermekrehabilitációs kórházban felüdülést vigyünk a gyógyuló gyerekeknek. A Catunul Verde Alapítvány 

már több éve közreműködik ezen projektben és most már mi is aktív önkéntesei lettünk ezen programnak.  

Miről is szól ez a nap? Általában szombatonként elmegyünk a rehabilitációs kórház 

kertjébe. Itt játékokkal, különféle kézművességi foglalkozásokkal, szórakoztató ének és 

tánc előadásokkal lepjük meg a beutalt gyerekeket és az őket kísérő szülőket. 

Számukra ez nagy örömet jelent, hiszen egy-egy kezelés hetekig tart, elzárva a 

világtól. Ilyenkor teljesen kikapcsolódnak és felüdülnek a napi gondok, nehézségek 

között.  

Az 

elmúlt 

héten 

páran 

Központunk 

fiataljaiból is 

elkísértek ezen programra. 

Miklós nagyon könnyen talált néhány fiút, akikkel együtt fociztak. Zsanett az üvegfestésnél segédkezett a 

kisebbeknek. István pedig mint egy igazi 

animátor zumbát tanított a mozogni 

vágyóknak. Mindnyájan nagyon ügyesek 

voltak!  

Jutalomképpen, a 

program befejezése 

után,  elmentünk a 

Lótuszvirág parkba, 

megnézni a szebbnél 

szebb tavirózsákat, 

meg a sok kis halat 

és teknősöket.   

Itt Miklós 

kipróbálta az 

igazmondó kereket 

is.    Érdekes volt. 



Elsősegély képzés 
Július 11-én Központunk alkalmazottai 

más intézmények képviselőivel együtt 

továbbképzésen vettünk részt. Az elsősegély 

nyújtás különféle kihívásairól és  konkrét 

tennivalókról kaptunk ismét kiképzést. Mivel 

közelegnek a táborok és egyre több olyan 

váratlan esemény 

adódik, amikor a 

gyerekek, de sokszor 

a felnőttek, élete 

pillanatokon múlik, fontosnak találtuk, hogy felelevenítsük a különféle nehézségek 

lehetőségét és az azokra adott konkrét válaszokat magunkévá tegyük.  

A képzést a Bihar Megyei Vörös Kereszt 

igazgatója Marius Pacala Florin vezette, aki nem 

csak a kiszabott anyagot adta le számunkra, hanem 

megosztott velünk nagyon sok saját tapasztalatot is. 

Felelevenítettük a sérült  felmérésének fázisait, a 

megtalálástól, a segítség hívásáig.  

Az oktató elmondása alapján, a vészhívó számot 

80%-ban fölöslegesen, vagy tévesen 

használják az emberek. Ha 

mindenki rendelkezne egy 

minimális tudással a vészhelyzetek 

megítélésekor, akkor nem lenne annyiszor fölöslegesen riasztva a 

mentőszolgálat és elegendő idejük lenne a valóban súlyos esetekre.  

A képzés 

során több olyan 

konkrét sérülési 

esetet is 

megbeszéltünk, 

amelyek a 

mindennapokban 

előfordultak vagy 

melyekkel a 

táborokban 

találkoztunk. Jó 

volt ezen eseteket 

külön 

megbeszélni és 

megoldást 

keresni rájuk. 

 

A továbbképzés sikeres 

volt és sok hasznos  

információval 

gazdagított minket.  

 

Köszönjük  

szépen a hasznos 

továbbképzést! 

Sok szeretettel köszöntjük fel 

születésnapja alkalmából 

július 17-én  

Jeremiás Ilie 
gyermekünket 


