
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Beszámoló a 

Gyermekotthonok 

találkozójáról 

 2018 Március 

17-én , egy szombati 

napon, reggel 9-kor 

indultunk el 

Nagyváradra, ahol a 

Kanonok soron 

szervezték meg a 

hatodik Magyar Gyermekotthonok találkozóját.  

Mikor odaértünk a fiatalok nagy szeretettel fogadtak minket. Több 

ismerőssel is találkoztam és nagyon boldog voltam, hogy újra együtt 

lehettünk. Pék Sándor atya sok szeretettel köszöntött mindenkit és a 

püspök atyát is, aki köztünk ült. Az előadás sorozat a nagyváradi 

otthonnal kezdődött. Ők a nyolc boldogságot adták elő.  

Utánuk következtünk mi, a Szentjobbiak. Mi a bibliából a vak 

meggyógyítását és a gazdag ífjú történetét adtuk elő és én voltam 

Jézusnak a 

szerepében. Elég 

jól sikerült a 

jelenetünk. 

Majd minket 

követtek a 

Gálospetriek akik 

Hófehérke és a hét 

törpe szerepét 

adták elő. Majd a 

Székelyhídiak, ők 

a szivecske történetét mesélték el és a Szalontaiak Petőfi Sándor 

költészetéből idéztek fel jó néhányat.  

Az előadások után meguzsonáztunk. Közben lehetett beszélgetni, 

ismerkedni, zenét hallgatni.  

Végezetül átmentünk a Szent László Bazilikába, ahol énekekkel, közös imával adtunk hálát a szép 

napért.  

Számomra az volt a legszebb, amikor Restás István, aki ugyancsak árvaházban nevelkedett mesélt 

nekünk. Nagyon jó volt találkozni az ismerősökkel és minden nagyon jó volt! K. István 

 

    
     

       
       

  
      

    
    
    

    
    
    

    
     
    
     

     
     
    

    
    
     

      
 

- Unser Marius berichtet mit 
großer Freude über seinen ersten 
Besuch bei einer Friseurin und 
über sein Einkauf in der Stadt. 
All das hat er an seinen Paten aus 
Österreich zu verdanken.

    
     

       
       

  
      

    
    
    

    
    
    

    
     
    
     

     
     
    

    
    
     

     
 

-Unter dem Motto „Kamen 
Scharen von Menschen zu ihm, 
als sie von all dem hörten, was er
tat.” (Mk 3, 8) hat die Römisch 
Katholische Universitätspastoral 
am 17. März das Ttreffen der 
ungarische Kinderheime aus dem 
Judetul Bihor organisiert. Im 
Rahmen dieser Begegnung haben 
die Kinder die Möglichkeit, 
Kinder mit ähnlichem Schicksal 
kennen zu lernen und 
Freundschaften zu knüpfen. Jede 
Gruppe bereitet sich mit einem 
kleinen Theaterstück vor. Unsere 
Kinder haben die Geschichten aus 
der Bibel: „Die Heilung des 
Blinden“ und die „Geschichte des 
reichen Jungen“ auf die Bühne
gebracht. Die Begegnung endete 
mit einem geistlichen Programm 
um 14. Uhr. Beim Abschied 
wurde den Kindern eine kleine 
Geschenkstüte überreicht..



Március 18-án 

Bajgyik Erica 
Darabont Sándor  

kollégáinkat köszöntjük  

sok szeretettel 

 

A találkozón 

            Szombaton voltunk Nagyváradon, ahol más gyermekotthonos 

gyerekekkel találkoztunk. Nagyon jól sikerült a mi szerepünk de nekem 

a Hófehérkés szerep tetszett, mert amikor jött a királyfi, akkor 

megpuszilta Hófehérkét, hogy cup, cup. Ezen aztán mindenki nagyot 

nevetett.  

 Nagyon finom pizza volt ebédre és mindenki jóllakott. Nagyon jól 

éreztük magunkat. Később átmentünk a templomba és ott énekeltünk, 

imádkoztunk közösen. Minden nagyon szép volt és kaptunk a 

búcsúzásnál egy egy csomagot is, ami tele volt mindenféle finomsággal.  

 Nagyon örvendek, hogy részt vehettem ezen a találkozón és 

köszönöm Sanyi bácsinak, Szera nővérnek és Emese néninek, 

hogy elkísértek minket!  

             Nagyon szép napunk volt! Sz. Andi 

 

Marius cu un nou look 
 Marți am fost cu Sora Rafaella în Oradea la control 

și ne-am dus și la cumpărături. De la Nașii mei din Austria 

am primit de Crăciun 40 de Euro și mi-am cumpărat blugi, 

pulover, tricou, adidași.  

Pentru prima oară în viața mea 

am fost și la 

un salon  și 

m-au tuns 

așa cum 

doream.  

Mi-a plăcut 

foarte mult 

și vreu să mă 

tund și altă 

dată acolo.       

 

Mulțumesc 

nașilor mei 

Emil și Eva 

că se 

gândesc la 

mine și că 

mi-au dăruit 

această zi 

frumoasă.  

     C. Marius 

  


