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

Az OPTIKAI CSALÓDÁSOK Múzeumában
Nagyváradon ismét megnyitotta kapuit az optikai csalódások múzeuma,
melyet február 28-ig lehet megtekinteni. Itt nem csak megtekinteni lehet a
kiállított tárgyakat, hanem ki is lehet próbálni működésüket. Több mint 100
tárgy van kiállítva, köztük 24 nagyméretű optikai csalódást okozó tűkör,
piramist megjelenítő hologram, Van De Graaff generátor, olyan hangszer,
amelyet úgy lehet megszóllaltatni, hogy hozzá sem érünk, néhány a
látványosságok közül.
Központunk gyermekeinek egy csoportja szombaton, február 22-én
látogatott le ebbe a múzeumba, a Bihar Megyei Önkéntes Pedagógusok
támogatásával. Nagylelkűen számoltak be élményeikről.
Roli: - Nekem nagyon jó volt
szombaton, mert sok érdekes
dolgot láttam. Volt egy olyan
ágy, amely csupa szegekből
volt kirakva és én arra ráültem. Féltem is egy kicsit, de
azért érdekes volt. A mutatványok közül az volt a leg
érdekesebb, amikor Diana lebegett a levegőben. Az is
szuper volt, amikor a bácsi bevizezte a kezét és amikor
megsurolta tálat, akkor a vít felfőtt benne.
Az egész nap nagyon jó volt, mert a múzeum után
elmentünk a parkba és hamburgert is ettünk, aminek
nagyon örvendtem.
Diana: - Szombaton nyolc gyerek és Sanyi
bácsi indultunk utnak Váradra. Amikor
megérkeztünk az illúziók múzeumába ott nagyon
sokan voltak és mindenki kíváncsi volt a
mutatványokra.

Egyik
bemutatóhoz engem is kiválasztottak és bár nem tudtam először, hogy
miért öltöztetnek be, aztán megértettem, amikor leültettek és mindenki
úgy látta, mintha a levegőben lebegnék. Szuper jó volt!
Az is érdekes volt, amikor egy csőven keresztül érdekes képeket
lehetett látni. Minden olyan furcsa és különleges volt ebben a
muzeumban.
Zsanett: - Nekem az tetszett hogy volt egy fényes gömb és ha a
bácsi egy másik fémmel hozzáért, akkor szikrázott.Még ez is vicces
volt, amikor a bácsi kancsin nézett. Sok érdekes dolgot láttunk és
kipróbáltam a szöges ágyat is. Nagyon szúrós volt.

Miklós: - Február 22-én elmentünk
Nagyváradra az Illúziók Múzeumába. Eleinte
én azon csodálkoztam, hogy tényleg vannak
olyan tükrök, mint a mesékben, hogy vagyy
kövérnek, vagy soványnak látod magad
benne. Olyan tükör is volt, hogy egyszerre
több lett belőlem. Nagyon nagy élmény volt
mindent végignézni és kipróbálni.

Szeretném megköszönni
a néniknek, akik erre a helyre
elvittek minket: Getanak,
Alinanak és mindenkinek,
akik támogatták számunkra
ezt a napot. Közben
meglepetés is volt
számunkra, mert
megünnepeltük közösen az

Hírek, infók:
- Február 26-án kezdődik a
nagybőjt. Lelkiismereti
kötelességünk ezen napokat
keresztény módon megélni.
- Február 29-én kirándulást
szervezünk Biharfüredre. Mindenki
készítsen elő vastag ruhát, hiszen
ott hideg lesz.
- Március 10-13 között
Feketeerdőre terveztünk a
nagyoknak tábort, de mivel
időközben a Gyermekvédelem ezen
háza karantén házzá lett nyílvánítva
a coronavírussal fertőzöttek részére,
ezért ez elmarad.
- Március 15-22 között Benjamin az
Erasmus Plus program keretében
Szlovákiába utazik nemzetközi
továbbképzésre, más fiatalok és
Rafaella nővér kíséretében.

én, a Diana és az Andi születésnapját is.
Köszönjük ezt a kellemes felköszöntést!!!
Zsolti: - Nekem nagyon jó volt a Váradi
ut, csak az volt a szomorú, hogy Sanyi bácsi
utoljára jött el velünk. Én a kisbuszban Ilie és
Diana melett ültem. Sokat nevettünk.
Amikor megérkeztünk Váradra vártak
minket az önkéntesek. Bementünk a
múzeumba és ott egy ember bemutatott
nekünk
különféle
trükköket. A
legérdekesebb az volt, amikor kiválasztották Dianát, és miután elvarázsolták,
akkor ö ült a levegőben. Sok érdekes tükröt láttunk és mindent kipróbáltuk.
Később elmentünk a parka és hotdog-ot ettünk.
Egy nagyon jó napunk volt!

