
 

 

 

 

 

Egy 

nap  a   

             MOZIBAN  

 Szombaton, 2021 február 

6-án reggel, abban a 

szerencsében volt részünk, hogy 

Váradra utaztunk a legnagyobb 

moziba. Ez a mozinap volt a 

nyereményünk a farsangi 

jelmezversenyen. Amikor 

megérkeztünk a nővérrel 

Váradra, akkor egy kicsit 

körülnéztünk a nagy áruházban. 

Megvártunk a többi gyereket is, akik Püspökiből és Tenkéről jöttek a mozinapra, melyet a Cătunul Verde 

Alapítvány szervezett nekünk. Amikor mindenki megérkezett bementünk a terembe, ahol egyik kedvenc 

filmemet a Scooby Doo-t néztük meg közösen. A film nagyon vicces volt és 

sokat nevettünk. 

Miután a fimet megnéztük 

elmentünk Püspökibe, ahol egy 

másik gyermekotthon látott 

vendégül mindannyiunkat. Móni 

néni, a ház vezetője, nagy 

szerettel várt minket egy közös 

ebéddel. Dél után egy kedves 

vendég érkezett közénk, aki úgy 

mutatkozott be, hogy Mr. Nicu. 

Nagyon jól szórakoztatott  bennünket. Először énnekelt, 

zsonglörködött, majd a végén közössen táncoltunk.  

A legnagyobb meglepetés az volt,  

hogy eljöttek hozzánk a Disneyből Mickey 

és Minni  egerek. Ők köszöntötték fel egy 

nagy tortával azokat, akiknek születésnapjuk 

volt. A torta nagyon finom volt és még annyi 

mindent kaptunk ajándékba, hogy meg sem 

tudom számolni....  Köszönyjük szépen  

Szabó Georgetának ezt az egész napot! 

Nagyon jól éreztem magam, hiszen nem csak 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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mi voltunk, hanem azokkal a gyerekekkel is 

találkozhattunk,  akikkel Arieseniben szánkóztunk. 

Nagyon jó volt őket viszontlátni. Sokat játszodtunk 

velük, trambulinoztunk. Hálás vagyok, hogy  a jó 

Isten adott jó embereket mellénk, akik még nagy 

szerettelel gondonank ránk és sok programot 

szerveznek nekünk. A jó Isten vigyázzon Georgetára 

és családjára, meg mindazokra, akik gondolnak ránk! 

Nagyon jól éreztem magam velük mert látszott 

rajtuk, hogy mennyire örülnek annak, hogy együtt 

vagyunk. Szívből remélem, hogy Georgeta fog még szervezni ilyen szép programokat.  

Köszönöm a nővérnek, hogy annak ellenére, hogy 

elromlott a kocsija lámpája, mégis bevállalta, hogy elvisz 

minket Váradra és vissza is hozott. Köszönöm szépen 

mindenkinek, hogy a szombati napomat csodálatossá 

varázsolták! Jól szórakoztam. Kívánom, hogy a jó Isten 

áldja meg segítőinket és szászorosan fizesse vissza amit 

értünk tesznek, hogy másoknak is legyen majd  ilyen szép 

napjuk! István 

O zi minunată cu prieteni buni 

Ziua aceasta a fost minunată!!!  M-am simțit foarte 

bine   Mi-a plăcut foarte mult la fim, mi-a plăcut și de 

Mister Nicu, a fost minunat cum am cântat împreună și 

cum am dansat, mi-a plăcut foarte mult când am început să 

numărăm în mai multe limbi, mi-a plăcut foarte mult și m-

am simiți foarte bine! A fost minunat totul!!! Tortul a fost 

delicios la fel și mâncarea pe care am avut-o a fost foarte bună și gustoasă. Mulțumim gazdelor care ne-au 

făcut mâncare!!! A fost fantastic când au venit Mickey și Minni Mouse a fost superb tot!!! Vreau să 

mulțumesc Doamnei Geta, pentru tot ce face pentru noi și efortul pe care face ca noi să ne simțim bine și să 

fim cu zâmbetul pe buze! Pentru toate  mulțumim din tot sufletul nostru!!! Pap Cristina Denisa 

 

Zsolti: - Nekem nagyon tetszett a szombati nap, mert megismertem új gyerekeket és újra mehettem moziba.  

Az is szuper volt, hogy újra trambulinozhattam. Köszönöm Getanak a mozit és nővérnek, hogy elvitt 

bennünket mozizni és az egész napot. A másik gyermekotthonban is tetszett, mert fociztam és 

trambulinoztam. Meg a vendégünk is nagyon vicces volt és jól gitározott. Köszönöm a szombati napot!!! 



Születésnapjuk 

alkalmából sok 
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Diana: -Nekem nagyon tetszett a szombati nap, mert ott voltak a 

barátaink.  Először a moziba mentünk. Ottan nagyon jó volt,  mert 

Scubi doo-t néztük meg. Én azt a filmet nagyon szeretem, de itthon  

csak mesébe néztük meg. Szuper volt, hogy mozizás közben ehettünk 

popcornot és kaptunk kinderpiguint meg üdítőt is. Nagyon finomak 

voltak! 

 A mozi után mentünk egy olyan házba, ahol ugyancsak árva 

gyerekek voltak. Nagyon szép az a ház is. Itt ebédeltünk, majd 

mentünk az udvarra trambulinozni: Zsolti, Ilie, Roli, István  és én 

nagyon jól ugráltunk és majd jöttek a többi gyerekek is sorba 

ugrálni.  

Később  jött egy bácsi, aki  mondott nekünk 

vicceket és  tanított minket viccesen németül, 

angolul, roma nyelven, spanyolul, olaszul, japánul és  

franciául  tízig számolni. Aztán meg énekeltünk, 

táncoltunk és sok képet csináltunk. Estére jöttünk 

haza és szuper jó napunk volt!!! 

 


