
A HÉT FOTÓJA: Elsőáldozó 

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

Emlékezetes nap 

lesz június 25-e nyolc 

kisgyermek részére.  

Ők voltak az elsőáldozók, 

akik hónapokon keresztül 

készültek ezen csodaszép 

napra. Bonifácia nővér a 

hittanórák keretében  az 

iskolában készítette elő 

őket vallási ismeretekből. 

Otthonunk lakója Márius, mivel a Csuha-i iskolába jár, Rafaella nővérrel készült e jeles 

napra.  

Az ünnepi szentmisét Ft. Kurila Gábor atya gondosan előkészíttette. A szépen feldíszitett templomban, 

ünnepi díszben, örömtől csillogó arccal álltak oltár elé a kis áldozók.  

Központunk együtt ünnepelt Mariusszal és mindnyájan azt kívántuk, hogy ez  

                                        a nap életének egyik legszebb napja legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenetábor  
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezésében több mint 120, öt és 

tizenkét év közötti gyermek vett részt idén a zenetáborban 2017. június 26. és július 1. 

között, az Egyházmegyei Laikusképző Központban. Idén negyedik alkalommal szerveztük 

meg a zenetábort, amely évről évre több résztvevőt vonzott.  

Oláh Gabriella székesegyházi kántornő, a tábor főszervezője éneket, táncot, 

hitoktatást, kézműves-foglalkozásokat iktatott a programba, de nem marad el a játék és 

kikapcsolódás sem. Őt segítettük munkájában Szerafina és Rafaela vincés nővérek, Székely 

Boglárka, a Nagyváradi Állami Filharmónia alkalmazott zenésze, Ruska Ildikó tanárnő, 

Szabó Ervin spirituális, bihari plébános. A táborban a gyerekek csoportokra voltak osztva. 

Felügyeletükben segítették a csoportvezetőket az „őrzőangyalkák”, kik között ebben az 

évben Központunk négy gyermeke István, Sergiu, Andi és Amália aktívan kivették 

részüket a munkából. Nagyon köszönöm komolysággal és jókedvvel végzett szolgálatukat! 

A táborban a gyerekek minden nap számos 

hangszerrel ismerkedhettek meg a nagyváradi 

Filharmónia zenészeinek köszönhetően és a 

Csillagocska néptánccsoporttal tánclépéseket is 

tanultak.  

Központunk hét gyermeke a Vincés nővérek 

vendégszeretetét élvezte, kiknek ez úton is hálás 

köszönet a szállásért és a finomságokért, amelyekkel 

nap mint nap elláttak minket! Délutánonként a 

nagyobbak a városban sétáltak, bowlingoztak, 

paitballoztak, moziba voltak, lovagoltak vagy a Petőfi 

parkban játszodtak. Mindenkinek akadt kedvére való 

kikapcsolódás. Szera n. 



Hírek, infók: 

- Július 1-én  a Pax 

Kinderhulp alapítványnak 

köszönhetően,  négy 

gyermekünk Hollandiába 

utazott,  hol két nagylelkű 

család  vendégszeretetét 

élvezik. 

- Július 9-én a holandiai 

Kiwanis alapítvány 

támogatásának jóvoltából, 

három fiatalunk, Rafaella 

nővér kíséretében a Fekete-

tengerre utazik.  

Jó tanulmányi 

eredményeiknek 

köszönhetően, úgy gondoltuk, 

hogy  igazán kiérdemelték 

ezen vakációt. Jó szórakozást 

kívánunk nekik! 

- Július 8-án Vezetőtanács 

Gyűlés lesz, melyet ezuttal 

Ausztiában tartanak meg 

Központunk irányítói. 

- Július 10-15 között vallás 

tábor lesz a Székelyhídi 

gyermekotthonban.  

Szeretettel várnak minket is.  

- Július 21-23 között a 

Sárospataki lovagok 

segítségével és a Communitas 

Alapítvány támogatásával 

megszervezzük a  

Vissza a lovagkorba 

elnevezésű lovagi hétvégét 

Központunkban.  

Ezen alkalommal a lovagi élet 

mindennapjait  más 

Gyermekotthonok is 

megfigyelhetik, a falu 

gyermekeivel egyetemben, 

mivel a programok nyitottak 

lesznek  és a helyi 

Hagyományőrző Huszárok 

támogatását élvezik.  

Szeretettel várunk minden 

érdeklődőt! 

- Július 24-29 között a 

Communitas Alapítvány 

főtámogatásával 

furulyatábort szervezünk a 

székelyhídi gyermekotthon 

strandjának területén. 

Központunkból várom  a hét 

folyamán, azon gyerekek 

jelentkezését,  

kik szeretnének résztvenni a 

táborban.  

 

Beszámoló a Zenetáborról 

Nagyváradon zenetábort szerveztek a Kanonok sor 13 szám alatt, mely 

június 26-án kezdődött és július 1-ig tartott, amin én is részt vettem mint 

segítő. Reggel, ahogy megérkeztünk összebarátkoztunk a gyerekekkel, a 

csoportvezetőkkel és a segédekkel. Mindenki nagyon aranyos és kedves 

volt. Kis idő után öt csoportba lettek elosztva a gyerekek. Én a 

legkisebbekhez letten beosztva mint segéd és nagyon élveztem. Mi 

voltunk a szívecske csoport.  

Később kimentünk játszani a gyerekekkel a múzeumkertbe, majd 

visszatérve a terembe zenészek 

mutatkoztak be különféle 

hangszerekkel. A gyerekeknek 

nagyon tetszett. A program 

végén a gyerekek hazamentek, 

mi meg segítettünk összepakolni 

a termet, majd elmentünk a 

nővérekhez, a szállásunkra. 

Másnap újra találkoztunk a gyerekekkel, hogy mindenki feléledjen tánccal 

indítottuk a napot, aztán énekeltünk, majd miután kijátszodtuk magunkat 

kézimunkát készítettünk, egy-egy tarisznyát.  

Minden napra jutott valami különleges foglalkozás. Sok gyermekkel 

megismerkedtem és nagyon jó volt velük lenni. 

Délutánonként nekünk is voltak különféle programok szervezve a táboron 

kívül. Ezeken, bár nem sok energiánk maradt, mégis jó volt résztvenni. 

Örülök, hogy elmehettem e táborba. P. Amália 

Tabăra de muzică 

Anul acesta eu am participat la 

tabăra de muzică ca și ajutor al sorei 

Serafina. Noi eram grupul cel mai 

mare, Cheia violin cu copii peste 

zece ani. Grupa noastră cânta și la 

fluier. Totul era bine pregătit și ne 

simțeam bine în tabără. 

După masă am fost în diferite locuri, am 

jucat bowling, dar eu am făcut doar 46 de 

puncte, am fost și la cinema, am văzut 

filmul Pirații din Caraibe în 3D, am fost și 

la pait ball, aici ne-am jucat băieți contra 

fetelor, dar ambele echipe am câștigat. 

Vineri am fost să călărim. A fost foarte 

frumos! M-am simțit minunat și a fost plăcut în tabără. B. Sergiu 


