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Nyakig hóban 

Január 19 egészen 

bíztosan emlékezetes nap lesz 

Központunk gyerekei részére. Ezen a 

téli napon ugyanis Biharfüredre 

mentünk, a hegyekbe, hogy a gyerekek 

még lássanak egy kis havat és kedvükre 

szánkózhassanak, játszodjanak. 

A kirándulásra reggel korán indultunk el 

Szentjobbról egy autóbusszal és főleg a nagyobbak nagyon 

elégedetlenek voltak, amiért nem 

pihenhettek kedvükre szombat 

lévén. 

Amikor viszont 

megpillantották a hatalmas 

hóbundás tájat, már nem kellett 

bíztatás. Órákon át mindenki 

feltalálta magát, szánkózott, sielt vagy éppen sétált a nagy havon. Zsolti 

meg is jegyezte ott helyben, hogy: - Ez volt ebben az évben a legjobb 

napunk!  

Kikapcsolódás, sok nevetés, 

hancurozás, na meg havas 

élmények jellemezték ezen 

napunkat.  

Köszönjük szépen Rafaella 

nővérnek a kirándulás 

megszervezését és azoknak a 

munkáját, akik a Karácsonyi 

vásárhoz hozzájárultak, hiszen ez 

a kiruccanás, a karácsonyi 

vásárokon befolyt összegből volt finanszírozva. Íme egy példa arra, 

hogy érdemes dolgozni! Sz.n. 

  

 



BESZÁMOLÓK 

K. Andrea: - Szombaton reggel 7-

kor indultunk el Szentjobbról. 

Biharfüredre mentünk. Velünk voltak  

Sanyi bácsi, Sari néni, Erika néni és a 

családjuk. Velünk volt Rafaella nővér is, 

aki szervezte az egész kirándulást, meg 

Szerafina nővér. Az is jó volt, hogy eljött 

Alexandra is, aki régen itt lakott velünk.  

A szombati nap számomra nagyon 

szép volt és jól éreztem magam. 

Szánkóztam és sétáltam a hóban. Nagyon 

tetszett minden és köszönjük, hogy ezt 

megszervezték nekünk! 

K. István: - Szombaton nagyon korán kellett kelni, 

mert hamar indult a busz 

Biharfüredre, amit románul úgy 

hívnak, hogy Stana de Vale. 

Megmondom, hogy egy nagyon 

szép helyre mentünk. Nagyon jól 

szórakoztam és persze sokat 

szánkóztam. Köszönöm, hogy 

kitalálták ezt a kirándulást 

nekünk! Őszintén megmondva 

nagyon szép volt és remélem, 

máskor is fogunk még menni erre 

a csodálatos helyre. Nekem 

nagyon tetszett az egész hely!   

 

R. Zsolt: - Nekem nagyon tetszett, hogy jó sokat szánkózhattam. Volt, hogy 

Claudiával együtt mentünk a szánkón de voltam Lajossal is és volt, hogy felborultunk, 

de akkor jót nevettünk és mentünk mégegyer.. És az is tetszett, hogy láthattam 

szakadékot. Az is nagyon jó volt, amikor pörögtünk a gumifánkban és nagyon jó érzés 

volt. Köszönöm a nővérnek, hogy elvitt minket oda és remélem, máskor is fogunk oda menni. 

 

B. Miklós: - Nekem nagyon tetszett az, amikor elmentünk kirándulni. Igaz, hogy sokat 2.30 percet utaztunk, 

de megérte. A legjobb élményem az volt, amikor Rolival mentünk együtt a szánkón és a dombon ugrattunk egyet. 

Az is szuper volt, hogy amikor odaértünk, akkor a bácsik megengedték, hogy kitapossuk a gumifánkkal a pályát 

és mehettünk rajta ahányszor csak akartunk. Szuper volt!!! 

 

 

 

 

Január  24 – 

Matiz Árpád 

Január  25- 

Reinhard 
Koller 

Vezetőtanács 

Tagunknak 

Január 26-án 

B. Miklósnak 
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