
A Caritas Szent István Szociális Központ Hetilapja 

SZENTJOBB                 2022         16. szám  
Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

 

 

 

 

 

 

          

    

     

Kikapcsolódás a 

nagyváradi  Várban 
Szerdán, április 27-én a 

nagyváradi vár adott helyet 

azon kikapcsolódási 

programnak, amelyet a Catunul 

Verde Alapítvány szervezett az 

ukrajnai gyerekek és családjaik 

részére.  

A program fő attrakciója 

Mister NICU, egy vidámsággal 

és sok érdekes ötlettel megáldott ember volt, aki nagyszerű előadást tartott. A városunkban és környékén 

elszálásolt ukrán gyerekek nagyon örvendtek a saját nyelvükön megszólaló gyerekdaloknak és játékoknak, 

amelyek előadására a művész a színpadra hívta őket. A jó hangulatot szüleik is átvették és együtt énekeltek 

mindannyian.  

Jó volt megtapasztalni ezt az önfeledt  kikapcsolódást. Örvendünk, hogy egy pár órára sikerült ezen 

családokkal, gyerekekkel feledtetni a sok 

szomorúságot, fájdalmat, amelyet a háború miatt 

kénytelenek elszenvedni.  

Köszönjük szépen a Catunul Verde 

Alapítványnak, vezetőjének Szabó Georgetának és 

családjának, hogy ezt a vidám napot megszervezték 

számukra és számunkra is, akik a Szent István 

Gyermekotthonból, mint önkéntes segítők vettünk 

részt ezen rendezvényen. A mi feladatunk a háttér 

biztosítása, a kellékek előkészítése és az előadás 

végén a takarítás volt.  

Szeretném megköszönni fiataljainknak a 

segítségét, amelyet mint önkéntesek nyújtottak 

ehhez a gyerekprogramhoz, amely oly sokak arcára mosolyt és jókedvet varázsolt. A program végén a mi 

fiataljaink is kipróbálták az érdekes zsonglőr felszereléseket és mini bicikliket. De az ő élményeikről, hadd 

számoljanak be ők maguk. 

 

Diana: - Szerda délután négy órakor indultunk Váradra Árpi 
bácsival. Az autóban zenét hallgatunk. Nagyon jó volt! Amikor 
odaértünk, Andival  és ZSoltival le mentünk a tóhoz, megnézni a 
tavirózsákat és képeket csinálni. Nagyon tetszett nekem a vár és a 
környéke.  
Később  felsétáltunk az előadás helyszínére és segítettünk Nővérnek,  
mert mi önkéntesek voltunk ezen a programon. Feldíszítettük  
lufikkal az egész színpadot. Igaz, hogy pár közben kipukkant, de 
végül szép lett. 
Aztán odajött hozzánk Ukrajnából egy kislány  és beszélgettünk vele 
angolul.  Nagyon kedves és aranyos  lány volt. 



A  műsor  alatt énekeltünk, táncoltunk. A végén 
mindenki kapott egy-egy lufit. Mi azon szórakoztunk, 
hogy beszívtuk a héliumot és vékony hangon 
beszéltünk. Nagyon tetszett,  sokat nevettünk. 
A végén pedig elpakoltunk, mindent rendbe tettünk és 
elbúcsúztunk Nicu bácsitól és Getáéktól és haza 

mentünk.  

István: - Szerdán délután  a  nagyváradi várba 
mentünk,  ahol Mr .Nicu előadást tartott az ott lévő 
ukrán gyerekeknek.  Az elején volt  pár  ukrán ének,  
amit együtt énekeltek és mi nem értettünk semmit, 
de a közönségnek nagyon tetszett.  Majd voltak  
táncok, angolul  amit az ukrán gyerekek  is táncoltak 
Mr.Nicuval.  Majd ezt követte a zsonglőrködés..amit 
nagyon élveztek a gyerekek....majd a végén a 

gyerekek kipróbálhattak különféle méretű bicikliket  és minden játékot. Ez mindenkinek nagyon tetszett és nagyon jó 
volt,  mert kripóbálhattunk mi is több féle 
játékot.  Köszönjük szépen, hogy elmehettünk 
mi is erre a napra!  
Ez az önkénteskedés  nem is volt munka, 
hanem inkább szórakozás! 

 

Majális a kertben 

 

Május 1-én  a jó idő kicsallt mindenkit 

a kertbe az udvarokra, ahol frissen 

sütött finomságok, bográcsban főzött 

ennivaló kecsegtette a társaságot. 

Központunk kertjében is nagy volt a 

zsivaly. A kemence körül sokan 

sürögtek-forogtak, hogy a finom 

ennivalók elkészüljenek. 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük fel 

 Május 5-én 

születésnapja alkalmából 

kolléganőnket 

Rauch Emmát 

Isten éltesse sokáig, hogy még 

sok finom ennivalót főzzön 

számunkra a konyhán! 

 


