
 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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Családi nap 
Központunkban 

A központunkban 
nevelkedő gyermekek életében 
mindig kiemelkedő lehetőséget 

és felejthetetlen élményt jelent, 
családban élőkkel találkozni, 

velük barátkozni, tőlük tanulni. 
Immár több mint fél évtízedes 
kapcsolatunk van Tasnád-i Katolikus Családokkal, akik nagylelkűen elvállalták, 

hogy évente több alkalommal kapcsolatot teremtenek a gyerekekkel, 

meglátogatják és megpróbálják jó tanácsokkal ellátni 

őket.  
Október közepén ismét egy felejthetetlen családi 

napot tölthettek Központunk gyermekei a tasnádi 

családok jóvoltából. Immár évek óta hagyománnyá nőtte 
ki magát ez a nap, amikor a családok eljönnek a 

gyerekekhez és egy egész napot azzal töltenek, hogy jó 
példájukkal tanítják a gyerkőcöket, együtt játszanak 
velük és különféle programokon vesznek részt. Mint 

minden évben most is a napot a templomban kezdtük, közös szentmisével, hiszen Isten az aki összegyűjtött 
és áldást ad minden találkozásunkra.  

Visszatérve a Központba 
közösen megtekintettük párat a régi 
találkozásaink fotóiból. Termézetesen 

ebben az évben sem hiányzott a közös 
tánc. Átismételtük a közösen megtanult 

Brasoveanca-t, a Belga táncot, de a 
kihagyhatatlan keringőre és csárdásra is 
sor került. Az finom ebéd végén 

felköszöntöttük azokat, akik e hónapban 
ünneplik születésnapjukat. Két nagyszerű tortát 

kaptunk ajándékba ezen eseményre, mely 
pillanatok alatt el is fogyott.  

A délután sem telt tétlenül. Filagóriánk 

árnyékában a fiúk rágógumi adagolót 
barkácsoltak, mely mint kiderült, nem is volt 

olyan egyszerű munka, hiszen komoly tervezést 
és bizony több órás fejtörést okozott a férfiaknak 
és az őket hátráltató fiúknak.  

Hálásan köszönjük 
az osztrák Winkler 

cég barkács 
ajándékát, mely 

ilyen jó szórakozást 
nyújtott úgy a 
kicsiknek, mint a 

nagyoknak. 
Nagyszerű foglalkozás volt!  



Hírek, infók: 

- Szombaton, okt. 14-én, a „Nagyok 

leszünk” program keretében a váradi 
önkéntes tanárok jártak nálunk.  
- Október 14-én Központunk két 

gyermeke Gábriel és Diana 
résztvettek egy megyei szintű 

sportvetélkedőn. Komolyabb 
eredményt nem értek el, de 
gratulálunk nekik, hogy eddig is 

eljútottak. 
- A római katolikus Caritas Catolica és a 
görög katolikus Caritas Eparhial 
szeretettel meghív mindenkit, hogya 
Szegénység elleni küzdelem 
világnapján, 2017. október 17-én, 
kedden 18.00 órától az Egymillió 
Csillag elnevezésű rendezvény 
keretében egy közös imával, egy mécses 
szimbolikus meggyújtásával fejezze ki 
együttérzését a nélkülöző, illetve 
társadalmi kirekesztettségben élő 
embertársai iránt.  

- Október 21-én a kiképzett önkéntes 
kézimunka csoportezetők (Manci, 
Tünde és Feri) Váradra  hívatalosak,  

a Csillagocska néptáncfesztiválra. 
Reggel fognak indulni és ebédre 

érnek majd vissza.  
- Október 19-én az Apát úr látogat 
meg minket vendégeivel.  

 

A nagyobb lányok, az asszonyok segítségével kötni, horgolni 

tanultak és az ügyesebbek egy sálat, kis táskát, csuklóvédőt 
készítettek.  

A kisebbek 
sem maradtak tétlenül, ők a 
lányokkal ablakdíszeket és 

álarcokat készítettek.  
              Az idő csak úgy 

rohant, szinte ránk esteledett és 
jól tudjuk, hogy holnap ezen 
emberek mind munkába 

indulnak. Éppen ezért hálásan 
köszönjük, hogy nem sajnálták 

feláldozni szabadidejüket és egy másik megyéből idefáradtak 

egyszerűen csak örömet szerezni nekünk. Nagyon szépen köszönjük 
minden tasnádi családnak a jó példájukat, nagylelkűségüket, szeretetüket 
és természetesen már alig várjuk, hogy újra viszontlássuk egymást. 

Szera n. 
 

Látogatók 

 Október 12-én a 
nagyváradi    Szent László  

Plébánia    képviselői,     
Ft. Pék Sándor atya 

vezetésével és egy 
németországi 

testvértelepülés hívei 

látogattak meg minket.  
 A lelkes csoport 

először elzarándokolt a 
templomba, hol egy áldásos szentmise után imádkoztak a Mária kegykép 
előtt. 

     Központunkban 
Kozma Enikő 

igazgatónk vezette 
körbe a csoportot, 
majd egy kiadós 

ebéd után együtt 
koszorúztuk meg a 

német deportáltak 
emlékművét.  
 

 


