
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Kids Fest Nagyvárad 
A nagyváradi várban, a június elsejétől harmadikáig zajló Kids 

Fest során különböző előadások voltak minden korosztály számára, de 

nem hiányzott az arcfestés, a korongozás sem, s egyebek mellett 

airsoft versenyek és lovaglás is volt, a várudvaron pedig hagyományos 

játékok, csúszdák és vizes medencék várták a gyerekeket. Június 

elsején 11 órától magyar népmeséket nézhetnek meg kicsik és nagyok 

az Árkádia Bábszínház előadásában, ezt a Toppolina és Hapciu, az 

Ella Bella, a Mic sau mare előadások követték, s közben Eduard és 

Bianca közreműködésével interaktív bűvészkedést is láthattak. 

Központunkból 11 gyerek volt olyan szerencsés, hogy 

részesülhetett ezen élményekben, a Bihar megyei önkéntes 

pedagógusoknak köszösnhetően. Gyermeknapi élményeikről a 

következőképpen számoltak be a gyerekek:   

D. Claudia: - Pénteken Gyereknap alkalmából Nagyváradra utaztunk, ahol a 

várban az önkéntes tanároknak köszönhetően nagyon jó prógramokon 

vettünk részt. Voltunk koncerten melynek a neve az volt, hogy Ella Bella. 

Belebújtunk nagy labdákba és mehettünk a vizen a medencében, nekem ez 

tetszett a legjobban. Szeretném megköszönni az önkénteseknek, hogy ezt a 

szép gyereknapot együtt tölthettük velük. Köszönöm a sóföröknek Lórinak 

és Szerafina nővérnek, hogy elvittek minket Váradra! 

K. Roli: - Váradon nekem az tetszett, amikor voltunk a nagy lufikban és a 

varázslás is. Az is jó volt, hogy fagyiztunk és sokat foglalkoztak velünk. 

B. Lajos: - Váradon én a legtöbbet Camival játszodtam. Szuper jó volt a 

nagy lufikban játszani és az egész nap nagyon jó volt! 

R. Diana: - A gyereknapi kiránduláson az tetszett a 

legjobban, hogy ültem egy kacsán ami motorral 

ment. Nekem ez tetszett! 

         
    

     
     

     
     

      
       

- Am 1. Juni haben 11 Kinder aus unserem 
Sozialzentrum in Oradea an unterschied- 
lichen Programmen für Kinder teilgenommen. 
Dieses Programm haben die Freiwilligen
Pädagogen/innen aus dem Kreis Bihor 
organisiert anlässlich des Kindertages. Die 
Kinder haben mit großer Begeisterung von 
diesen Tag berichtet. Herzlichen Dank an die
Veranstalter.
- Am 3. Juni kam die Fortsetzung der Über-
raschungen als wir an der Wallfahrt des 
„Kind Jesu” Heimes in Sacuieni teilnehmen
durften. In diesem Heim, welches zu der 
Stiftung Sankt Franz aus Deva gehört, ist 
der Kindertag immer eine große 
Veranstaltung mit vielen Freiwilligen, die 
die unterschiedliche Kinderprogramme, 
Spiele und Aufführungen organisieren.
 Aus unserem Sozialzentrum haben 
fünf Kinder an dieser Veranstaltung 
teilgenommen und haben sich sehr wohl
gefühlt.

- Am 3. Juni hat auch das Bürgermeisteramt 
Saniob auf dem Fußballplatz des Dorfes
einen schönen Spielnachmittag voller Über-
raschungen für die Kinder organisiert.



Június 10-én 

Ráksi Adrás  
részére kívánunk 

 

Június 3-án is folytatódtak a gyereknapi meglepetések.  

E napon Székelyhídra, a Gyermek Jézus Búcsúra 
voltunk hivatalosak. Itt a dévai Szent Ferenc alapítvány által 

működtetett otthonban, a gyereknap fergeteges méreteket ölt. 

Rengeteg önkéntes segítségével, különféle népi gyermekjátékok, 

ugrálóvárak, különféle hinták és kézműves sarkok állnak a 

gyerekek rendelkezésére. Ugyanakkor a színpadon egymást 

követik a szebbnél szebb előadások.  

Központunkból öt 

gyermeket sikerült elvinni 

ezen eseményre és 

nagyszerűen érezték magukat. 

Zsanett:- Nekem az tetszett Székelyhídon, hogy annyit lehetett ugrálni és 

játszani az ugrálóvárban, amennyit csak akartunk. Az is jó volt, amikor óriás lufikat 

készítettünk. 

István: - Vasárnap a mise után indultunk 

Székelyhírda. Mikor megérketünk és 

regisztráltak minket, találkoztunk Ági nénivel. 

Ezután lehetett játszani mindenfélét. Nekem 

nagyon tetszett a malom, és az, hogy lehetett 

szummózni. Én és Sergiu beöltöztünk és 

megkűzdöttünk, de amikor felborultunk nem 

tudtunk felállni csak segítséggel. Aztán voltunk 

biciklizni. Szeretném megköszönni Ági néninek, 

hogy meghívtak minket erre a napra. Nagyon jól 

szórakoztunk és persze sokat nevettünk főleg a 

szummónál. Később volt lángos és kürtös kalács 

is. Nagyon jó volt az egész nap!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ziua copilului 
 De 1 Iunie am plecat în Oradea, unde 

ne-am întâlnit cu voluntarii ”Ajungem mari 

Bihor”. Ei ne-au însoțit în diferite jocuri și 

activități înteresante. De pildă ne-am jucat cu 

un joc tip puzzle unde împreună cu Sergiu, am 

încercat să punem la loc piesele și până la 

urmă am reușit.  

 Apoi am plecat și ne-am plimbat. 

Până la urmă am ales o piscină cu apă și 

baloane uriașe. În balonul uriaș am intrat 

împreună cu Claudia și ne-am distrat de 

minune.  

Apoi am participat la un spectacol de 

teatru. Era atît de bine, fiindcă puteam cânta și 

dansa împreună cu cei de pe scenă. Apoi a 

apărut piratul  și a fost super tare și distractiv.  

Mie mi-a plăcut foarte mult. 

Apoi am mâncat o înghețată și maffin cu ciocolată. A fost foarte gustoasă. 

Mai târziu am partacipat și la un spectacol de magie. A fost superb cu multe 

scamatorii. Scoteau diferite lucruri din televizor. Super mișto. 

Toată ziua a fost super tare, o zi foarte frumoasă și plăcută. La sfârșit mi-am facut o poză cu Mickey Mause și Mini.  

Le mulțumim voluntarilor că ne-am organizat această zi și le mulțumesc surorilor că ne-au organizat transportul. Eu m-am 

simțit foarte bine și mi-a plăcut foarte mult! Pap Cristina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Oradea cu voluntarii  

     „Ajungem mari Bihor” 

 
 La Oradea a fost foarte bine 

deoarece am fost la spectacol, am mâncat 

mufin, bomboane, banane, înghețate etc...  

 După aceea am mers să ne jucăm în mingi 

uriașe în apă umflate și m-am simțit super. Am fost și în trenulețul pentru copii. M-am simțit 

extraordinar de bine. Mai vreau și altă dată să merg să mă simt bine. J. Ilie 

 

 

Ziua copilului la Sâniob 

 De ziua copilului Primăria  

comunei Sâniob a organizat jocuri 

și diferite activități distractive 

pentru copii. Mulți copii din 

Centrul nostru au participat la 

întreceri, la jocuri și la dansuri. 

Unii au câștigat și câte-o tombolă. 

Fiecare copil a primit de la domnul 

primar Molnar Jozsef câte-o 

înghețată.  
 


