
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

Aranyosi Ervin:  
Gyermeknapi gondolat  

 
Mi a dolga egy gyermeknek? 

Szerintem a játék! 
A figyelmed, szereteted, 

mind fontos ajándék! 
Kisgyermekként tehetségét 

keresgéli szépen, 
a szárnyait bontogatja: 
– S mi van a kezében? 

Van már benne száz adottság, 
hagyd, hogy megtalálja, 
ha hagyod kibontakozni, 

büszke lehetsz rája. 
Emeld fel a csillagokhoz, 

érje el a Holdat? 
Mesélj neki új csodákról, 

amit hoz a holnap! 

Mi lenne, ha te is inkább 
kisgyermekké válnál? 

Leguggolnál, lehajolnál, 
alacsonyan szállnál? 

Használnád a képzeleted, 
szépeket mesélnél, 

a korábbi önmagadhoz 
szívvel visszatérnél. 

Szerethetnél önzetlenül 
szívedet kitárva, 

csukott szemmel képzelődve, 
új csodákra várva. 

Képes lennél mosolyogni, 
vidáman nevetni, 

mi lenne, ha képes lennél 
újra gyermek lenni? 

Mi lenne, ha megtanulnád, 
az élet csak játék! 

A szívedben kinyílna 
a megengedő szándék. 

Mi lenne, ha szabad lennél, 
s lelked újra szállna, 

boldogságot csepegtetnél 
a még bús világra? 

Játszd tehát az életedet, 
s élvezd minden percét! 

Hadd gyűljön a napjaidba 
sok-sok kedves emlék! 

Keress hozzá játszótársat, 
élvezd ki a percet, 

s ameddig a lét virágzik 
legyél boldog gyermek! 

 

 

 

  

 

 

 

GYEREKNAP 

KÖZPONTUNKBAN 

Június 1. a Gyermekek Világnapja, nagy örömünnep 

Központunkban is. Ilyenkor megünnepeljük azokat, akik a jövőt 

képviselik. Akiket nevelünk és sok szeretettel azért gondozunk, hogy 

majd a világban ők is azt a jót és szépet képviseljék és adják tovább, amit 

tőlünk eltanultak. 

Ebben az évben Gyereknapon 

a Tarka Kövek Házában gyültünk 

össze ünnepelni, meghívva a 

Szivárványház lakóit is. A 

résztvevőkre számos játék, 

szórakoztató verseny, kreatív 

pillanat várt. Volt agyagozás, 

akadálypálya, maszk-festés, ének 

és tánc verseny, halászás, toll 

lebegtetés, mindez gyereknapi 

sminkben és gyermeknapi 

frizurában. 

A gyerekek egy nagy meglepetést tortát is kaptak a nagyváradi 

önkéntes pedagógusok „Ajungem Mari Bihor” önkénteseitől. Továbbá új 

játékokat kaptak Marie May amerikai támogatónk jóvoltából.  

Hálásan köszönjük a támogatásokat!!! A gyerekek beszámolóiból 

megtudjuk, hogy milyen is volt ez a gyereknap:  

 



István: - Ma,  junius 1-én 

gyermeknapot szerveztek számunkra 

a családháznál. Sok érdekes program 

volt.....volt arcfestés, gyereknapi 

frizura készítés, lehetett készíteni 

agyagból különféle figurákat.....ami a 

legszebb volt számomra az volt,  

hogy a nagyváradi önkéntesek 

gyereknap alkalmából megleptek egy 

tortával.  Köszönyjük szépen! Nekem 

az a játék tetszett amikor a seprüvel 

végig kellet vezeni a labdát az 

udvaron.  
Mikinek, és Zsoltinak is köszönyjük,  hogy csináltak egy pályát, ami nagyon érdekes volt.  Végül köszönyjük  

azoknak,  akik ebben segítettek,  hogy ilyen vidám legyen a gyereknapunk. 

 

Zsanett : - Én nagyon jól éreztem magam a Gyereknapon, mert 

jók voltak a játékok és köszönöm Szera nővérnek, hogy 

megszervezte ezt a napot nekünk. Külön köszönöm Dianának, 

hogy kifestett engem és nagyon jó lett a gyereknapi smikem. 

Örülök, hogy feljöttek hozzánk a Szivárványháziak is és együtt 

lehettünk és résztvettek a versenyekben is.. 

Nekem mindenik verseny tetszett, mert jó viccesek voltak. Így 

tényleg boldog  volt a gyermeknapunk.  Köszönet mindenért!… 

 

Miklós: - Hétfőn, június 1-én  

megünnepeltük a gyereknapot 

Szerafina nővérrel. A gyereknapra eljöttek: 

Edi és  Gergő, Kárin,  valamint a 

Szivárványházból Laci, J.Ilie, Sz.Andrea, 

Cristina és Sergiu. 

Nagyon jól érezte mindenki magát, hála 

nővérnek és a többi nevelőknek. 

Az első dolgunk az volt, hogy ki kellet 

fessük egymást, vagyis gyereknapi sminket 

készíthettünk és frizurát is hozzá. Aztán pedig agyagból 

kellet készíteni különféle figurákat. 

Én akkor éreztem magamat a legjobban, amikor versenyezni kellet a különféle  társas játékokért. Én 

nyertem egy földgömbös játékot ami románul van, és remélem hogy sokat segít majd a román nyelv 

tanulásában és megismerhetem a világ országait. Én a versenyen elfurulyáztam a Halelujah című éneket, és 

ezzel nyertem meg  a társasjátékot. Nagyon boldog voltam, hogy ez 

sikerült nekem. A furulyázás után én meg Zsolt résztvettünk a 

táncversenyen. A Rolex című énekre táncoltunk és együtt nyertünk 

még egy jó társasjátékot. 

Mindent köszönök nővérnek, és örvendek,  hogy megrendezte ezt a 

gyereknapot. Én azt kívánom, bárcsak minden gyermeknek 

ilyen szép gyermeknapja lenne az egész világon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roli: - Gyerek nap  2020  

Köszönjük  Növérnek,   hogy   együtt  

ünnepelhettük  ezt  a szép  napot. Nagyon  jól 

éreztük magunkat és milyen jó lenne, ha ilyen 

lenne  minden ünnep.  Habár  az is igaz,  hogy  

egy kicsit szégyenlős voltam, és nem vettem 

részt minden vetélkedőn. De az a lényeg, hogy 

együtt voltunk  ezen az ünnepen 

és  kár,  hogy nem 

mindenki 

ünnepelhetett 

velünk.  
 

Diana: - Én 

nagyon jól 

éreztem 

magam, mert 

volt sok játék és voltak vendég gyerekek.  Növer beöltözött bohócnak.  

Viccelődtünk, játszodtunk, tortát 

ettünk, üdítőt ittunk.  

Kifestettük egymást,  szallagot 

tettünk a hajunkba.  Crisztina 

festette ki Andit, engemet és 

mindenki azt  monta, hogy szépek 

vagyunk. Sergju magát is ki tudta 

festeni és  egy bohóc volt.  Zsanett 

és Andi uborkák voltak, Miki 

jóker volt,  Zsolti egy csontváz 

volt. Crisztina pedig engem 

varázslatos királynőnek 

festett  ki.   

Nekem minden játék 

nagyon tetszett, főleg az az ugrálós játék, amikor zenére  és 

ritmusra kellett a kockákban ugrálni és sorba mindenki 

sorra került. Nagyon vártam ezt a napot! 

Nagy jól szórakoztunk!   

Boldog gyereknapot mindenkinek, a nagyoknak is a 

Szivárványházban és  Boldog  gyereknapot kívánok,  

minden gyermeknek az egész világon! 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zsolti: - Hétfőn megtartottuk 

itthon a gyereknapot, amivel 

a kedvesnővér 

megajándékozott bennünket. 

Ő kitalált sok érdekes játékot, 

amivel jól éreztük magunkat 

és jól szórakoztunk és 

nevettünk.  Az első program 

az volt, hogy mindenki 

készített egy gyereknapi 

arcot és hozzá  frizurát. 

Mindenki nagyon érdekesen 

nézett ki.  
Később én és Miklós 

megrajzoltuk a sport 

akadálypáját, amelyen mi voltunk a felelősök. Kellett figyeljük a gyerekeket,  hogy  mindenki az utasításoknak 

megfelelően menjen végig a feladatokon és ha eltévesztette, akkor újra kellett kezdje a szakaszt. A sport 

akadályt mindenki végigjárta és ügyesek 

voltak a gyerekek.  

A negyedik feladat az volt, hogy 

agyagból készítsünk valami érdekes 

tárgyat. A legszebb agyagfigurát  

szerintem Sergiu készítette egy szár 

rózsát vázában.  

 Ekkor megérkezett a 

meglepetés. Egy hatalmas torta 

JÚNIUS 1 felírattal, melyet 

nagyváradról küldtek nekünk az 

ismerőseink. Nagyon finom volt és 

mindnyájan ettünk belőle. 

Később bementünk a házba, 

mert cseperget az eső. De bent is 

folytatódtak a játékok. Versenyeztünk, 

hogy ki énekel a legszebben, vagy ki 

énekel hangszeren. Majd volt tánc 

verseny, amelyen Mikivel a Rolexre 

probáltunk táncolni. A  zsüri: Darius, 

Növér, Terike néni és Erika volt. 

Erika szerint mindenki ügyes volt. 

Még hadd 

mondjak valamit, 

szerintem 

NÖVÉR volt a 

legvicesebb és a 

legszebb Kárin 

volt.  

 

 

Nagyon jól éreztem magam és 

szerintem  mindenki  

nagyon élvezte  ezt a napot! 
 


