
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Központunk  

fiataljai részére nagybőjti 

lelki napot tartottunk az 

elmúlt héten pénteken, 

március 20-án. 

Mivel a járvány 

miatt amúgy is össze 

vagyunk zárva, ezért 

jónak láttuk, hogy a sok elfoglaltság (alvás, számítógépezés, tévézés, telefonozás, zenehallgatás, online 

játékok) mellett, egy kis időt a lelkünkre is fordítsunk. 

A lelki programon összegyűlt 

tinédzserekkel  nagyon szép, értékes időt 

töltöttünk együtt.                              

 Módi Blanka Vincés nővér 
gondoskodott a felszabadult jó 

hangulatról, közösségformáló játékokról. 

A lelki megosztást gyakoroltuk és szuper 

értékes gondolatokat osztottunk meg, 

miért is külön gratulálok a jelenlevőknek. 

A nap 

legkiemelkedőbb 

momentuma volt, amikor a 

jelenlevők átvehették a könyvek-könyvét, egy-egy 

személyre szóló, teljesen új BIBLIÁt. Ezen román és magyar nyelvű  bibliákat az 

osztrák Projektgruppe Biblia ajándékozta Központunknak,   miért is mélységes 

hálánkat szeretnénk kifejezni a szervezetnek és  Günter Bergauer úrnak. 

Ugyancsak nekik köszönjük, hogy Központunk részére új vallásos énekeskönyveket 

vásárolhattunk magyar és román 

nyelven, valamint vallásos didaktikai 

játékokat és könyveket, amelyeket a 

lelkinapok szervezése során, vagy a 

zenecsoport továbbfejlesztése és 

működtetése során tudunk használni. 

       Sok köszönet és hála minden adományért! 

Egyik legszebb pillanata volt a lelkinapnak, amikor a 

fiatalokkal körbeülve, életünk nehéz kérdéseire kerestünk választ 

az új bibliánkban. Képzeljétek meg volt a válasz a járványra is! 

Miklós megtalálta Job könyvében. Olvassátok el! 
Lelkiekben feltöltődve tudtunk hálát adni ezért az együttlétért. 

Köszönjük Blanka 

nővérnek a közreműködést és 

én személyesen külön 

köszönetet mondok a 

megjelent fiataloknak az 

aktív jelenlétért! Szera n.  

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 



A szivárványházban  

március 23-án a helyi 

rendőr személyesen 

tartott eligazítást  a 

gyerekek részére a 

házi karanténról. 

A rendelkezések 

nagyon fontosak és 

mindenki szigorúan 

be kell tartsa! 
A koronavírus miatti intézkedések központunkban 

 

Az országos határozat értelmében a következő intézkedések lettek bevezetve 

központunkban is: 

- Tilos látogatók fogadása a szociális központ területén. A központba csak a központ dolgozói jöhetnek be 

- Fel vannak függesztve a családba való elengedések 

- Fel vannak függesztve a központon kívüli tevékenységek, egy központon kívüli programot sem 

engedélyeznek 

- A fertőtlenítésre óriási figyelmet kell fordítani. Egy fertőtlenítő cég már elvégzett egy általános 

fertőtlenítést, de mindezek mellett napi szinten kötelező: 

 A kilincsek többszöri fertőtlenítése 

 A szobák többszöri szellőztetése 

 A törölközők, ágyneműk gyakoribb cseréje 

 Az általános tisztaság fenntartása, az asztalok, felületek heti többszöri fertőtlenítése 

 Kéztörlésre papírtörlő használata 

- A gyerekek napi szintű informálása, tanítása, figyelemmel kísérése az óvintézkedéseket illetően illetve az új 

rendeletekkel kapcsolatban 

- A gyerekek egészségi állapotának a nyomon követése miatt kötelező reggel és este minden gyereknek 

megmérni és lejegyezni a lázát. 

-  Az alkalmazottak kézfertőtlenítőket kaptak, amelyet a munkahelyen kötelező használni, saját egészségük 

megőrzése érdekében, illetve maszkokat készítettek szükség esetére 

- Az alkalmazottak minden nap, munkába állás előtt ki kell töltsenek egy nyilatkozatot, amely szerint nem 

érintkeztek koronavírussal fertőzött személlyel 

- Kötelező a munkába álló személyzet lázának is a lemérése és lejegyzése 

- A központ vezetősége egy 

sürgősségi tervet dolgozott ki vészhelyzet 

esetére, vagyis ha valaki a személyzetből 

megbetegszik illetve karanténba kerül 

- A március 21-én kiadott katonai 

rendelet értelmében tilos 22:00 -6:00 óra 

között az utcán tartózkodni, csak indokolt 

esetbe és munkahelyi igazolással szabad 

közlekedni. 

- Kimenőt csak 30 percre szabad 

adni a gyerekeknek, amíg más intézkedés 

nem lép életbe, de nem szabad egyszerre 

kettőnél többnek. A kimenésnek a 

központban és a gyereknél is nyoma kell 

legyen, mert igazoltatások és büntetések 

vannak 

- Az ebédlőben a gyerekek nem 

ülhetnek egymás mellé, legalább egy szék 

távolságot kell tartani 

- A gyerekek iskolai tanulmányai 

folytatása érdekében napi többször is 

használhatják a számítógéptermet, 

kinyomtathatják feladataikat, de kötelező a 

felnőtt jelenlét a rongálások elkerülése 

végett. 


