
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

Az állatkertben 

 

Az elmúlt hét egyik 

legszebb napja 

augusztus 11-e  

volt, amikor 

Központunk 

legkisebb 

gyermekeivel 

elmentünk a 

nagyváradi 

állatkertbe. Ez uton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Catunul Verde 

Alapítványnak és vezetőjüknek Georgeta Szabónak, hogy vendégül látott 

bennünket ezen a szép napon és más (szomorú körülmények között 

nevelkedő) gyerekekkel együtt részesei lehettünk ezen élményeknek, 

melyekről a gyerekek így számoltak be.   

 

Zsanett: - Én 

nagyon örültem, 

hogy láthattam 

Getát, Emmát és 

újra találkoztam 

Daniellával. 

Szeretném 

megköszönni Szera 

nővérnek, hogy 

elvitt minket 

Váradra. Az 

állatkertben szuper 

érdekes volt, mert 

láttunk tigrist, majmot, medvét, tarajos sünt és sok más állatot és én 

megsimogattam a púpostevét, pedig nővér félt hozzá érni. Itt más gyerekekkel is megismerkedtünk és együtt 

játszodtunk a parkban. A nap végén a természet barátaival közösen segítettünk rendet rakni a parkban és 

mindenki tett valami szépet a környezetért. Szerintem ez egy szuper jó nap volt!   

 

Laci: - Nekem nagyon tetszett az állatkert. 

Kedvencem a leopárd volt, mert olyan közel 

volta ketrecben ahogy aludt, hogy csak egy üveg 

választott el minket. Láttam több féle majmot, 

tigrist, és a kecskéket meg tudtam etetni a 

kezemből. Nekem nagyon tetszett minden! Köszönöm Szerafina nővérnek, hogy 

elvitt Váradra és nagyon szépen köszönöm Getának, hogy megszervezte nekünk ezt a szép napot!!! 



 

 

Augusztus 10-én ünnepelte 17-ik 

születésnapját Bobi, aki, mint elmondta, 

nem örül annyira, hogy telnek az évei, mert 

hamarosan a felnöttek közé kerül. 

Viszont örömmel vettem, hogy most már 

sokkal éretebben gondolkodik, nem csak a 

tanulmányai folytatásáról, hanem a jövő 

képe is nagyon szép. Jelenleg a heggesztő 

szakmát tanulja, melynek a praktika részét 

nagyon élvezi és szereti ezt a munkát.  

Andrea: - Ez a nap nagyon jó volt! Először voltunk az állatkertben, majd a parkban, egy étteremben 

ebédeltünk, majd játszodtunk a gyerekekkel és Emmával és végül elmentünk a McDonaldsba is. Az állatok 

mind érdekesek voltak és nekem mindenik állat tetszett. Kaptunk uzsonnát is és azt is ott ettük meg az 

állatkertben, mert nagyon szépen  ki van alakítva a hely, 

ahol lehet enni és játszani is. Az egész nap olyan volt 

mint egy meglepetés. 

Zsolti: - Szeretném megköszönni Getának és azoknak, 

akik segítettek neki, hogy ezt a szép napot megszervezték 

nekünk! Az állatkertben én már voltam máskor is, de 

mindig jó végigmenni, megnézni az állatokat. Láttam 

medvét, tigrist, leopárdot, gepárdot, oroszlánt, 

páviánokat, akik verekedtek, megsimogattuk a kecskéket 

és enni adtunk nekik meg a póniknak és a tevét is 

megsímogattuk, mert amikor meglátott minket a kert 

mellett odajött, hogy barátkozzunk vele. Szerintem minden állat vágyik a simogatásra, de a tigrist azért nem 

merném megsimogatni. Az egész nap nagyon jó volt és örülök, hogy én nagyon örülök hogy ott voltunk! 

 

Diana: - Én nagyon jól éreztem 

magam az állatkertben! Láttam 

majmokat és sokat nevettünk, 

mert akartak játszani velünk az 

üvegen keresztül. Láttam még 

tigrist, oroszlánt, tevét és struccot 

amelyik most hullatja el a tollait. 

Később mentünk a parkba játszani, 

majd közösen megebédeltünk egy 

étteremben. Minden olyan jó volt, 

mint a táborban. Majd segítettünk 

rendet rakni a parkban és mindenki 

nézte, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. A is szuper volt, hogy végül elmentünk a mcDonaldsba, ahol én egy 

fagyit kértem. Szuper jó napunk volt!!! 

 

Proiectul „Tabăra prietenii naturii” este finanțat de către Consiliul Județean Bihor prin Direcția Social 

Comunitară Bihor, cofinanțarea din partea asociației Catunul Verde fiind acoperită din donațiile din urma 

campaniei Borcanul cu fapte bune! 

 

 

Nagyon sok szeretettel köszöntjük  

augusztus 19-én 

Benjamint aki tölti a 18-ik életévét. 
 

Augusztus 22-én 

kolleganőnknek Csilik Ilonának 
gratulálunk születésnapja alkalmából! 


