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Viaszbábu-kiállítás 

Nagyváradon 

November 24-ig lehet megtekinteni az Era 

Shopping Park kupolája alatt azt a 

viaszbábu-kiállítást, melyen világsztárokkal, ikonikus alakokkal, történelmi, politikai személyiségekkel 

fotózkodhatnak az arra járók. A labdarúgás nagyjai, mint Messi és Ronaldo is láthatóak az ideiglenes 

múzeumban, de szelfizni lehet Donald Trumppal is, vagy Ceauşescuval. Hétvégén kicsik és nagyok 

megfordultak itt, vásárlás előtt vagy után többen is megtekintették a figurákat. Központunk gyermekeinek 

egy csoportja is ellátogatott ezen kiállításra az Ajungem mari Bihor alapítvány támogatásának köszönhetően. 

Az élményeikről eképpen 

számoltak be: 

Miklós: -November 23-án 

voltunk Nagyváradon, ahol az 

önkéntesekkel elmentünk a 

viasz múzeumba. Amikor én 

meg Zsolti beértünk az 

épületbe, láttunk pár nagyon 

szuper motort. Amikor 

beléptünk a kiállításra, az első 

szobor Mr. Bean volt s 

ténylegesen úgy nézett ki, 

mintha igazi lenne.  

Aztán ott voltak az énekesek is  

Justin Bieber és Ariana Grande, Michael Jackson. De láttam  focistákat  is például Messi-t. Meg voltak 

különféle híres politikusok és államelnökök. Minden bábú olyan volt, mintha igazi lett volna.  

 A kiállítás után elmentünk sütizni egy olyan helyre, ahol játszani is lehetett. Nagyon jó napunk volt! 

 

Zsolti: - Nekem a szombati nap nagyon 

tetszett, azért, mert nagyon jól éreztem 

magam. Sanyi bácsival bementünk 

Váradra, ahol láttuk a viasz múzeumot 

mindenféle sztárokkal. Mind olyanok 

voltak, mintha igaziak lettek volna. 

Láttuk David Crosst az Alvin és a 

mókusokból és még sok más színészt. 

Csak azt sajnáltam, hogy Neymar nem 

volt ott. Később elmentünk süteményt 

enni és  nagyon jó volt.  

Szeretném megköszönni azoknak, akik 

támogatták a mi kirándulásunkat és 

fizették nekünk a sok finomságot! 

 

 

 



Roli: - Szombaton reggeli után indultunk el 

Sanyibácsival Nagyváradra. Amikor 

beértünk, voltunk egy olyan kiállításon, ahol 

méd Donald Tramp Amerika elnöke is ki 

volt állítva és olyan volt, mintha igazi lenne. 

Nekem nagyon tetszettek a focisták és Elza, 

meg Ana és Oláf is.  

Szuper volt ott lenni!  

A kiállítás után elmentünk játszani és sütit 

enni. Nyamiii... nagyon finom volt minden és 

a játék közben megbarátkoztam pár fiúval a 

játszóteremben. Nagyon jó napunk volt! 

 

 

Keresztszülők látogatása 

  November 22-24 között osztrák 

vendégeink voltak, akikre nem is vendégként, 

inkább családtagként tekintünk. Az Ehlers család, 

akik Központunk első megálmodói voltak és a 

Grill család, évek óta látogatják és támogatják 

szociális központunkat. Keresztgyermekeik: 

Amália, Ferenc, Beniamin, Árpi és Robert, nagy 

örömmel várják őket minden évben az immár 

szokásossá vált látogatásuk alkalmával.  

  Ebben az évben is egy értékes szép 

napot töltöttünk szombaton együtt. Délelőtt a 

nagyváradi Székesegyházban a kórusok 

találkozóján vettünk részt, majd elmentünk közösen megebédelni, vásárolni és végül egy 

bovling játékkal zártuk a napot. 

  Nagyon szépen köszönjük az Ehlers családnak, a keresztgyerekek nevében is,  

mindazt, amit értük 

tesznek, minden 

ajándékot, időt és 

anyagi támogatást, 

amelyet nyújtanak.  

Kívánjuk, hogy az 

Úr áldása kísérje 

életük minden 

napját és 

találkozzunk 

mindig ugyanolyan 

örömmel! 
 

Vasárnap megkezdődik az új Egyházi év! 
 Advent ideje jó alkalom arra, hogy az Úr Jézus 

születésnapjára ne csak a külsőségekben, hanem  lelkileg 

is felkészüljünk. Probáljunk meg, legalább egy dolgot 

jóbbra változtani életünkben! 

Boldog Új Egyházi Évet mindenkinek!!! 


