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 Az őszi hónapok egyik 

közkedvelt szórakozása a töklámpás faragás. Minden gyermek, de még a felnőttek is szeretnek különleges 

díszeket, őszi dekorációt készíteni a természet adta termésekből, melynek egyik leglátványosabbja a 

töklámpás, már csak azért is, mert a gyerekek nagyon szeretik esténként gyertyával kivilágítani és körülötte 

árnyképeket játszani.  

 Az elmúlt hét folyamán Központunk kisebb gyermekeivel mi is lámpásokat készítettünk. Hálásan 

köszönjük alkalmazottainknak, akik a saját kertjükből adományozták nekünk a terméseket! 

VI. Légy kreatív! 
Az elmúlt héten szerdán, október 30-án,  

kihasználva az alkalmat, hogy a kisebb 

gyermekek vakációztak, megtartottuk 

Központunkban a „Légy kreatív!”  alkotónapot, 

melynek immár hatodik alkalommal 

biztosítottunk helyszínt.  

A 

rendezvény 

főszervezője a 

nagyváradi 

Manus 

Pulchrae 

Alapítvány, 

támogatója 

pedig a 

Kreatív Hobby bolt. Célunk, hogy a rendezvények során a gyerekek 

megismerkedjenek különféle anyagok használatával, kipróbáljanak új és 

korszerű alkotói technikákat, de a hagyományos és természetes anyagok 

használatával is megbarátkozzanak. A lényeg, hogy alkossanak! 

 

 Gyermekláncfű 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, 
úgy kapcsolódnak egymáshoz  a mi életeink... A  C A R I T A S  S Z E N T  

I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  
K Ö Z P O N T   

H E T I L A P J A  
V I I .  É V A D  4 5 .  S Z Á M  

N O V E M B E R  



Születésnapjuk alkalmából sok szeretettel 

köszöntjük 

 

November 1-én  

Porsztner Sarolta  
szociális munkásunkat 

 

November 5-én  

Tintas Darius  
fiatalunkat 

 

November 6-án Vezetőtanácsunk tagját 

Ft. Májernyik Mihály  
esperes urat. 

Informatika továbbképzés  
indul Központunkban  

a Szivárványház lakói részére 

November és December hónapokban 

szombatonként a kompjúterteremben. 

Az előadásokat a nagyváradi önkéntes 

pedagógusok tartják. 

 

Minden előadásnak megvan az előírt 

programmenete, melyet már 

kifüggesztettünk a házban. 

 

A továbbképzés végén a résztvevők 

oklevelet kapnak. 

 

Az előadás sorozatot a Romaniai 

Kaufland támogatja. 

 

Célunk 

a komjuter programjainak ismertetése, 

új programok használatának tanulása, 

a gépek célszerű, helyes használatának 

megtanulása. 

Ebben az évben a fonalaknak 

kapták a főszerepet. A rendezvény 

keretében a gyerekek megtanulták 

Toth Bea nénitől a hetes fonás 

technikáját. Mint kiderült ez agy 

nagyon könnnyű munka, melynek 

során kötelet, karkötőt, különféle 

ajándék tárgyakat lehet készíteni.  

A gyerekek ténylegesen 

könnyen tudtak dolgozni a 

különféle fonalakkal és a munkát 

továbbfolytattuk a hét során, újabb 

termékeket készítve. 

A fonalak felhasználása során a szövőszékünk is kézre került a kreatív teremből. Ezt a technikát Miklós 

kedvelte meg és nagy buzgósággal fogott hozzá 

első terítőjének elkészítéséhez.  

Jó munkát továbbra 

is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Jutalomkirándulás 
November másodikán a Tarka Kövek 

Házának lakói jutalomkiránduláson vettek 

részt. A nagyváradi önkéntes 

pedagógusok szervezték ezt a 

napot, megjutalmazva a 

gyerekeket, akik résztvettek az 

első informatikai továbbképzés 

sorozaton.  

A program keretében a 

gyerekek először a nagyváradi 

várba mentek, ahol a 

szervezőktől átvették a 

kiérdemelt, névreszóló okiratot, a számítógépkezelési továbbképzés 

elvégzéséről. Mindenki  külön dícséretben részesült és bátorítva volt a 

továbbtanulásra. 

Később a gyerekek megtekintették a vár múzeum részlegét, majd megnézték 

Leonardo da Vinci Nagyváradon kiállított gépezeteit a nagyváradi Körösvidéki Múzemban. Az egy 

géniusz találmányai: Leonardo Da Vinci gépezetei című kiállítást szombaton, november 2-án volt alkalmuk 

megnézni a családház 

gyerekeinek. Harckocsi, 

kerékpár, camera obscura, 

repülőgép, bárka – mai szemmel 

hétköznapi tárgyak, ám terveiket 

több mint ötszáz évvel készítette 

el az itáliai polihisztor, Leorando 

da Vinci. Tervei alapján 45 

szerkezetet készítettek el a róla 

elnevezett firenzei múzeumban, 

ezeket láthatják és 15-öt közülük 

ki is próbálhatnak a nagyváradi 

Körösvidéki Múzeum látogatói. 

A gyerekek örömmel számoltak 

be élményeikről, melyek a 

McDonald's-ban csúcsosodtak ki.  

Sok köszönet ez úton is 

önkénteseknek, a nagyváradi 

Legyünk Naggyá csoportnak a 

csodálatos napért és mindazokért 

a programokért, amelyekkel megajándékozták Központunk gyermekeit! Szerafina n. 

Lajos: - Az önkéntesek elvitek minket 

kirándulni szombaton mert informatika kurzust 

végeztünk velük és ügyesek voltunk. Kapunk 

diplomát is. Múzeumba mentünk és egy bácsi 

elmesélte, hogy régeben kínozták az embereket és 

volt egy szék ahol tüskék 

voltak és aba nem 

szerettem volna beleülni. 

Innen mentünk egy másik 

helyre, ahol mindenféle 

fából faragott gépek voltak és rá lehetet ülni. Nekem nagyon tetszet amikor 

szemüveget tettek a szememre és nagyon szép volt minden. Megérte elmenni. Aztán 

elmentünk mekibe. Nagyon szépen köszönyük hogy elvitek minket kirántulni. 

(Lajos kérésére a vicc kedvéért, úgy gépeltem be írását, ahogyan ő leadta, mondván, 

hogy fel akarja deríteni az olvasókat.) 

 



Zsanett: - Voltunk a  McDonald's-ban, 

ahl sokat játszodtunk és Diana úgy visított, 

hogy majdnem megsüketültem. Voltunk 

múzeumban is, ahol  láttam csontvázat és 

mellette sok pénz volt bedobálva, meg egy 

aranyos fából készült pónit. aminek fel 

akartam ülni a hátára, de én még kicsike 

vagyok és kell nőjjek egy kicsit. Geta néni 

adott nekünk diplomát, mert ügyesek 

voltunk a számítókép kurzuson. Énnekem 

jól esett, hogy megdícsértek. Nagyon jó 

napunk volt. 

 

Diana: - Én nagyon jól éreztem magam, mert volt egy olyan póni, 

aminek fel lehetett ülni a hátára és kaptunk egy virtuális szemüveget és 

olyan volt, mintha repülnénk. Szuper jó érzés volt! Meg volt egy másik 

játék is, ahol olyan volt mintha igazi hajon ülnénk. Mindenhol érdekes dolgok voltak és ki lehetett sok mindent 

próbálni. A legjobb a  McDonald's-ban volt, mert finomat ettünk és sokat játszodtunk és mindenki jól érezte 

magát és Lore még cukorkát adott nekünk az útra is. Köszönünk mindent!!! 

 

Miklós: - 

Szombatom jutalomként az 

önkéntesek elvittek minket, 

mert elvégeztük az 

informatika kurzust. Nagy 

öröm volt a 

számítógépeken tanulni, 

mert sok érdekességet 

mutattak meg nekünk és az 

iskolában, amikor 

megmutattam az 

informatika tanárnak kaptam egy tízest. 

Nagyváradon legelőször Leorando da Vinci találmányait néztük meg. Volt többek között egy olyan 

repülő, amire rá lehetett feküdni, és érezni lehetett a mozgást, 

mintha a levegőben lennél. Aztán volt több olyan szeműveges 

játék, amelyet he feltettél különféle játékban találtad magad. 

Szuper érdekes volt minden. 

A kirándulás végén a McDonald's-ba mentünk, ahol 

kaptunk finom enni és innivalót és végül elbúcsúztunk. Nagy 

élmény volt az egész kirándulás! Köszönöm mindenkinek,aki 

ezt nekünk megszervezte és a támogatóknak, meg Sanyi 

bácsinak, hogy elvitt minket erre a napra. 

 


