
 

 

 

Tűzvédelmi gyakorlat 
Központunkban 

 
Kedden, 2020  június 29-én 

tűzvédelmi gyakorlatot tartottak 
Központunk részére a Margittai 
Tűzoltóság képviselői. 

 

 A gyakorlaton úgy a ház gyermekei, mint az 
alkalmazottak részt vettek, hiszen nagyon fontos, hogy 
tudjuk megvédeni egymás életét és a környezetünket az 
esetleges pusztító tűztől. 

Vasile 
Sfechis 
parancsnok 
egy magas létrával ellátott tűzoltó aitót vezérelt a hátsó 
udvarra, amely a magasba emelte a bátor vállalkozóka. Később 
a gyerekek nagy örömére azt is bemutatták, hogy a tetőn 
hogyan lehet tüzet oltani. Ez azért jelentett örömet, mert a nagy 
forróságban jót lehetett hüsölni a lezúduló vízben.  

A gyerekek is kipróbálták a víztömlők kezelését és a 
poroltót is megtanultuk használni, az alkalmazottak is. 

Az elsősegély nyújtási gyakorlat félbemaradt, mert a 
SMURD mentő vezetőit, alíghogy kipakoltak a bemutatóhoz, bevetésre hívták. De igéretet kaptunk, hogy majd 
ezt is bepótoljuk. 

A tűzvédelmi gyakorlat megye szinten folyik, 
minden intézményt több alaklommal is meglátogatnak 
a tűzoltók, hogy egyrészt jól felkészítsék az 
embereket a tűz okozta veszélyek elkerülésére és arra, 
hogy hogyan reagáljanak baj idején. 

A gyakorlat nagyon hasznos volt 
mindannyiunknak és hálásak vagyunk, hogy a 
tűzoltók ilyen kedvesen és jóságosan oktattak minket.  

 

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

     27 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Hírek, infók: 

- Július 11-én Szentjobbon 
ELSŐÁLDOZÁS lesz a 
római katolikus templomban. 
Ezen szép ünnepre központunk 
négy gyermeke a Kanalas és a 
Rézműves gyerekek 
készülnek.   

- Július 15-18 között Micskén 
szervezünk Biblia-Gitár 
tábort. Központunkból hat 
gyerek van meghívva ezen 
táborba. Azok jelentkezését 
várjuk, akik vallásilag akarnak 
fejlődni, új gyerekeket 
megismerni, és nagyon 
szeretnek gitározni. 

- Július 20-án 
STRANDOLÁS lesz a Május 
1 fürdőben, melyen 
Központunk minden gyermeke 
részt vehet. 

- Július 27- Augusztus 2 között 
FESTŐ tábort szervezünk 
Solyomköváron Csondrády 
H. Márta  Magyarországi 
képzőművész vezetésével. 
Ezen táborba várjuk a 
tehetséges rajzoló és festő 
gyerekek jelntkezését.  

- Augusztus 4-7 között 
Furulyatábort szervezünk 
egy lovastanyán. Bárki 
jelentkezhet, aki szeret 
furulyázni vagy  szereti a 
lovakat. 

- Augusztus 14-én 
PAINTBALL versenyre 
vagyunk meghívva 
Székelyhídra. Egy nagyon 
kemény ellenfél csapatunk 
lesz, erre jól fel kell készülni. 

 

 

 

 

 

 

 

Első szoba program 

Június 29-én , kedd délután ellátogatott központunkba a nagyváradi 
Filantrópia egyesület két képviselője a gyerekvédelem két munkatársával együtt, 
hogy tájékoztassák központunk 16 évet betöltött lakóit azon lehetőségről, amely 
keretén belül 1 éven keresztül lakást, és a közköltségek fizetését biztosítják 
gyermekotthonokból kikerült fiataloknak. 

A beszélgetés nagyon 
közvetlen és jó légkörben zajlott. A 
Filantrópia egyesület vezetője 
könnyen megtalálta a hangot a 
fiatalokkal, és felvázolta a nagybetűs 
élet nehézségeit is. 

Sajnos azon fiatalok, akik már 
a kikerülés küszöbén állnak, a kérés, 
felszólítás ellenére sem jelentek meg 
a tájékoztatáson, holott ez egy jó 
lehetőség lehetne a számukra. 
A program tovább folytatódik 

szaktanácsadással a következő hetekben. Remélem a fiatalok azon is olyan lelkesen 
vesznek részt, mint az első alkalmon. R Emese Házfelelős 

 
Beszámóló a kirándulásomról  
Julius 2-án,  reggel 7.30 indultunk el az osztálytársaimmal vonattal Nagyváradról- Révre. 
Amikor megérkeztünk megnéztünk egy viezesést,  majd volt aki belement a vízbe. Később 
elindultunkhegyetmászni, amely  12km gyaloglást igényelt. Nagyon meredek dombon 
másztunk fel  és néha még a lában is reszkett,  mert  vigyázni kellett,  hogy valaki le ne essék. 
Nagyon  vigyáztunk egymásra. Útközben találkoztunk a Püspök atyával is. Sajnos a barlangba 
nem tudtunk bemenni, mert le volt zárva,  de majd legközelebb bemegyünk.. Nagyon jól 
éreztem  magam és köszönöm Palotás Zsuzsa osztályfőnőkünknek, hogy ilyen szép napot 
szervezett  nekünk! István 


