
 

 

  

 

A kisebb osztályok iskolai kirándulása 

 

Nagy lelkesedéssel készültek a  kisebb gyerekek a szombati napra. Ugyan kicsit borongós volt május 

18-a, de ez nem vette el kedvét senkinek sem az újabb kalandos utazástól. Az autóbusznyi gyerek, tanítóik 

kíséretében Zsibó felé vette útját.  

A több mint 120 km hosszú ut kissé elfárasztotta a társaságot, de a felcsendülő énekek elszórakoztatták 

az utasokat.  Néhány szó a Botanikus Kertről:  
A Wesselényi kastély hajdani angolkertje az államosítás után, köztulajdon lett, azaz nem gondozta senki. 

1959-tól kezdve Vasile Fati a kastélyban működő zsibói líceum biológia tanára egyre inkább elhintette azt a 
gondolatot, hogy a magas dombok közzé zárt terület klimája megfelelő, egy botakus kert számára. Az álomból 
valóság lett és 1968-ban a botanikus kert csirái kibontakoztak. Az 1968-1970 között épült első 110 négyzetméter 
alapterületű melegház építésén még a középiskola diákjai, tanárai és az iskola személyzete segédkezett. A máig 
sokat vitatott gömbök 1978-1982 között épültek. Jelenleg több mint 5000, a világ minden pontjáról érkezett 
növények várják a látogatókat. Egész napi kirándulást tervezhet ide bárki, hiszen a növények mellett akvárium és 
vadaspark is működik a hajdani Wesselényi birtokon, csodaszép látványt nyújtva a látogatóknak. 

 

A kiránduláson résztvevő gyerekek beszámolói: 
 

Diana: - Nekem jó volt a botanikus kertben, mert láttam ott teknős békát, mindenféle kaktuszt,  meg 

voltunk egy nagy kerek nővényházban is. Később ettünk pattogatott kukoricát és játszodtunk a játszótéren.  

A tanítónénik mindent megmagyaráztak nekünk. Az autóbuszon Dora mellet ültem arra felé, és vissza meg 

Szandival. Nagyon jó volt az egész nap! 

 Gyermekláncfű 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, 
úgy kapcsolódnak egymáshoz  a mi életeink... A  C A R I T A S  S Z E N T  

I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  
K Ö Z P O N T   

H E T I L A P J A  
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Roli: - Nekem nagyon jó volt, amikor mentünk 

Zsibóra, mert én Szabi mellett ültem a buszon és sokat 

játszodtunk. Amikor odaértünk elmentünk nézni 

mindenféle virágokat. Utána láttunk mindenféle állatokat. 

Majd megpihentünk egy kicsit és később lehetett virágokat 

vásárolni ajándékba. Én vettem 5 lejért egy szép futó 

virágot Terike néninek. Örülök, hogy én is elmentem 

Zsibóra, mert jól telt nekem az egész napom. 

 

Zsanett: - Én nagyon köszönöm a tanító néninek, 

hogy megszervezte nekünk ezt a kirándulást. Nagyon jó 

volt. Főleg az tetszett, amikor láttuk a mókust és nem 

szaladt el tőlünk. A teknősök mind ki voltak feküdve 

napozni a kövekere, ez is 

érdekes volt. Nagyon szépek voltak a mindenféle, mindenfajta virágok. 

Szép volt ott lenni és ezt mind látni.  Én a buszban Lajossal ültem és jól 

szorakoztunk meg aludtunk is. 

 

Zsolti: - Nekem jól esett, hogy kirándultam az osztálytársaimmal 

és a tanítónéni kísért el minket. Mikor bementem a botanikus ketbe, akkor 

csak csodálkoztam, hogy milyen hatalmasok a kaktuszok. A tónál  nagyon 

tetszett, mert voltak olyan aranyhalak, amiket ha megfogsz, akkor megéget. 

Láttunk pávát is meg hattyút. Egy múkus csak úgy megállt és nézett minket. Én ettem vattacukrot és sokat 

sétáltunk. Nekem nagyon jólt telt az egész kirándulás.  

JÓ HÍR ! Az elmúlt 

héten, május 17-én pénteken 

Központunk egyik lakója  

Covaci    
Marius  

visszaköltözött anyukája 

házába, amely jelenleg  

Arad megyében van. 

Mivel a Gyermekvéde-

lemnek ez a leghatározot-

tabb törekvése, hogy minél 

több gyerek kerüljön vissza 

a szülői házba, támogatjuk 

és szívből örvendünk 

minden olyan gyermeknek, 

aki visszakerül igazi 

otthonába.  

A legjobbakat kívánjuk 

Mariusnak! 


