
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Felújítások a Tarka kövek házban 

Szociális központunk család tipusú házában, az elmúlt 

hetekben, két szoba, teljes átalakításon esett át. A 

munkálato-kat Központunk alkalmazottai végezték el. A 

szobák újra le lettek padlózva,  

ki lettek szépen festve, és 

minden gyerek részére teljesen  

új butorzat készült.  

A laminált padló anyagát, 

valamint a butorokhoz a 

falemezeket adományba kaptuk, 

az osztrák Frischeis 

jóvoltából a romániai Holver 

kirendeltségén keresztül. Ezen 

cég évente mintegy 15 ezer euró értékű faanyaggal támogat 

minket. Így tudunk megengedni magunknak, nagyobb 

átalakításokat, felújításokat (pl. új butorok az irodában, a 

nevelőkben, a pszihológus szobában,  a gyerekek szobáiban, 

a kreatív teremben, új kert, filagória, laminát csere...) a 

házakban és azok körül.  

A gyerekek új butorait Matiz Árpád asztalosunk 

készítette el. A szobák újrafestését Rauch János, Iaricza 

Loránd végezték el és Soos Mária tette színesebbé.  

Köszönjük mindenkinek odaadó munkáját, a nagy 

támogatást és nagyon örülünk a gyerekekkel együtt, hogy 

kis házunk új megjelenést kapott! T. Erica Házvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In den letzten Wochen wurden im 
Haus der bunten Steine zwei Zimmer 
saniert und neu möbiliert. Die 
Sanierungarbeit haben die Mitarbeiter 
unseres Sozialzentrums gemacht. Die 
Zimmer haben neue Laminatböden
bekommen, wurden neu ausgemalt und 
jedes Kind hat neue Möbel bekommen. 
Das Holzmaterial hat uns die 
österreichische Firma Frischeis über ihre 
rumänische Tochterfirma Holver
gespendet. Diese Firma unterstützt uns 
jährlich mit Holzmaterial im Wert von 
15.000 €. So konnten wir uns größere 
Sanierungsarbeiten im und rund ums 
Sozialzentrum leisten (z. B. neue Möbel 
für die Kanzlei, für das Erzieher- zimmer, 
im Krankenzimmer, in einigen 
Kinderzimmern, im Kreativraum, neuer 
Zaun, neuer Gartenpavillon, Laminat-
böden usw.). Die Möbel hat unser 
Tischler, Arpad Matiz gemacht, die Mal- 
arbeiten haben unsere zwei Hausmeister 
János Rauch u. Loránd Iaricza gemacht, 
bzw. die Raumpflegerin Maria Soos hat 
die Wände mit Märchenfiguren bunter
gemacht.

  

       
      

  

          
      

 Herzlichen Dank an alle für die 
Arbeit und für die große Unterstützung!

 Wir freuen uns mit den Kindern 
zusammen, dass unser Haus ein neues 
Gesicht bekommen hat!

T. Erica, Hausverantwortlicherin



A múlthét hétfőn Marici és Lori 

a Ferences ház kertjében ügyeskedtek,  

ahol a fákmetszésére került sor. 

A nagy munkálatokba kollégánk Lori annyira 

belemerült, hogy a ásót is kettétörte. 

Szerencsére ez csak akkor történt, amikor 

már a munka végénél jártak. T. Eri 
 

Az én születésnapom 

Az én születésnapom úgy volt megtartva, 

hogy mindenki itthon volt, a testvéreim is. 

Rafaella nővér és a konyhások finom tortát 

készítettek nekem. 

Amikor mindnyájan összegyűltünk, 

felköszöntöttek engem és elfogyasztottuk a 

tortát, majd felbontottam a szülinapi 

csomagomat. Később kiválaszthattam egy 

filmet, amit közösen megnéztünk.  

Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített, 

hogy ilyen szép születésnapom legyen! 

Köszönök szépen mindent Claudia!  

 

 

 

 

 

 

 

Szentségimádáson 
 Minden hónap második Csütörtökén ífjúsági Szentségimádás 

van Váradon a Katalin telepi templomban. Egy párszor már mi is 

elmentünk Szerafina nővérrel és most csütörtökön is voltunk, mert most 

mi énekeltünk. A Szentségimádás alatt lehet csendben imádkozni és 

elmélkedni azon amit felolvasnak.  

Nagyon szép volt a Szentségimádás, mert jó sokan 

imádkoztunk együtt és kértük a jó Isten áldását. 

Később lehetett még beszélgetni vagy játszani az ottani 

fiatalokkal meg a székelyhídiakkal is, mert ők is ott voltak páran Józsi 

atyával.  

Remélem, hogy máskor is mehetek erre a szép estékre, mert jó 

közösen imádkozni és hálát adni Istennek mindenért. K. István 

 

„Naggyá leszünk” Bihar megyei önkéntes    

                                                                          pedagógusok programja 

 
Szombaton délután ismét nagyszerű programmal lepték 

meg az önkéntes pedagógusok otthonunk gyermekeit.  

A nagyobbak kemény kihívásnak tettek eleget, 

amikor jó elgondolkodtató, logikai és ügyességi 

feladatokat kellett megoldjanak. 

A kisebbek, kihasználva a szép idő nyújtotta 

lehetőségeket, kint a szabadban tanultak az állatokról, 

majd különféle érdekes játékokat játszodtak. 

Sok köszönet ez úton is az önkéntes 

pedagógusoknak, elsősorban az idejükért, amelyet velünk 

töltöttek és a sok érdekes játékért, kézimunkáért, melyet 

elhoztak nekünk. Szerafina n. 

 


