
Mottó: „mint 
ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

„Ajungem Mari Bihor” 
a Bihar megyei önkéntes pedagógusok 

szövetsége,  működésének 6 évét 

ünnepelte június 8-án. 

Jelenleg több mint 1600 
pedagógus tagja ennek a 

szövetségnek, melynek célja az 

elhagyatott vagy 
intézményekben élő 

gyermekek felkarolása, 

tanításban való segítése és 

szabadidős tevékenységek 
szervezése. Központunk 

immár több mint négy éve együttműködik ezen szervezettel, melyről a 

gyerekek beszámolói alkotnak számunkra egy összefogó képet. 

Sz. Andrea   (16 ani): - Venirea voluntarilor Ajungem Mari Bihor în casa noastră totdeauna a fost 

binevenită. Cu ei nu ne plictisim niciodată.  Lore totdeauna ne aduce materiale pentru lucru manual  si se 

joacă cu noi .  

De 1 iunie am sărbătorit ziua copilului și darul cel mai frumos l-am primit din partea voluntarilor, un tort 

imens și foarte gustos. Le mulțumim și pe această cale mai ales doamnei Alina 

care se gandeste la noi  si ne-a trimis un tort si multe jocuri dealungul timpului.                                                 

Le mulțumim și pentru excursiile din Oradea, când am vizitat diferite locuri de 

muncă, imprimerie, Hotelul Ramada,mai multe fabrici și o brutărie. Atunci am 

vazut multe lucruri interesante despre  meserii. Ii multumesc si doamnei Geta 

care ne a tinut cursurile de Educatie financiara si  internet. 

Azi, 9 iunie,  au venit la noi Codruța și Dorina, doar ca să ne viziteze cu ocazia 

jubileului de functionare a  Ajungem Mari Bihor. Ne-au adus   jocuri, mingi, 

dar cel mai importat este că le-am văzut și ne bucurăm că sunt bine. Le dorim 

în continuare multă sănătate și să poată  veni la noi de mai multe ori în vacanța 

mare.  

J. Ilie (12 ani): - Voluntara mea preferată este Dorina. Cel mai mult mi-a 

plăcut cu ei, când de 1 iunie ne-au dus în cetatea din Oradea, unde am 

participat la multe întreceri și concursuri  pentru copii. A fost foarte frumos. 

Am intrat în baloanele uriașe și ne-am distrat pe apă. Era super bine! Doana 

Alina totdeauna se gândește  la 

noi și ne face multe surprise 

plăcute. Dar și Lore, Geta, 

Armanca, Alexandra sunt 

personae, care s-au jucat cu 

noi și ne face placere  să ne 

distrăm împreună cu dansele. 

K. Zsanett (10 ani): - Cea 

mai frumoasă amintire a mea 

cu voluntarii Ajungem Mari 

Bihor, este când am cunoscut-

o pe Lore care e tot timpul 

vesele și pe Alexandra. Le 

mulțumesc pentru toate câte 

ne-au învățat, pentru 

excursiile din Oradea, când 

ne-am jucat la McDonalds și 

când am fost la muzeul  

iluzilori. A fost  fantastic! 



R. Diana (10 ani): - Eu îmi amintesc cu plăcere de doamna Geta, care ne-a învățat mai multe săptămâni la 

rând cum să mânuim calculatorul. Atunci am învățat multe lucruri folositoare depre calculator.  Doamna 

Dorina deobicei ne aduce dulciuri. Codruța și 

Lore au făcut cu noi multe lucruri de mâna 

interesante. Dar cel mai important este că am 

avut cu ei  ocazia să vorbim românește și să 

exersăm cele învățate la școală si uneori ne 

ajutau si la teme. 

B. Miklos (14 ani): - Pentru mine a fost foarte 

folositor cursul de calculatoare condusă de 

doamna Geta. În timpul carantinei mă tot 

gândeam la  voluntarii din Oradea, oare când o 

să mai vină la noi? Eu abia aștept că voluntarii 

să treacă pe la noi, fiindcă învăț multe lucruri 

interesante de la ei. Le mulțumesc tuturor 

pentru toate câte au făcut de a lungul anilor 

pentru noi!!! Anul trecut am fost în tabără la 

Casoaia cu ajutorul Ajungem Mari Bihor, și asta nu am să uit niciodată, fiindcă m-am simțit minunat acolo.   

B. Laci  (17 ani):  - Pentru mine Dorina este o persoană foarte drăguță. Totdeauna s-a jucat cu noi și am 

desenat și flori împreună. Când am mers în Oradea  ea ne  conducea  la scolala și dacă eram cuminți, ne 

cumpăra prăjitură sau înghețată. Îmi place de voluntarele din Oradea, 

fiindcă ne simtim bine impreuna.. 

Roli (10 ani): - Pentru mine ce a mai placuta amintire plăcută cu 

voluntarii cand ne au dus la McDonalds ,la muzeul  jucariilor când am 

fost la Teatrul din Oradea. Le mulțumesc foarte mult ca vin la noi si ne  

invata jocuri si stau cu noi. 

B. Andrea (16 ani): - De la voluntarii Ajungem Mari Bihor am învățat 

multe lucruri interesante. Cu ei, am fost de mai multe ori în excursie la 

Oradea. Am văzut împreună Planetariul, am fost în vizita la muzee, la 

Cetatea din Oradea și la Teatrul de Stat. Îmi place foarte mult să mă 

joc cu ei, să facem împreună obiecte decorative.  M-am împrietenit 

mai ales cu Dorina, Geta,  Lore și Codruța.  Le mulțumim pentru 

toate jocurile ce ne-au învățat! 

Zsolti (12 ani) - Amintirea cea mai plăcută cu voluntarii pentru mine 

e, când am fost la fabricile din Oradea. Doamna Alina a organizat 

foarte bine totul. Atunci am văzut multe meserii interesante. Poate o 

să pot lucra și eu într-un loc asemanator.  

Iar, când am fost în cetatea din Oradea, la spectacolul  iluziilor, a 

fost foarte interesant.  Toate excursiile organizate de ajungem Mari 

Bihor, erau interesante și pline de bucurii. Eu doresc să mulțumesc  tuturor celor cale lucrează 

ca voluntari, pentru toate câte ne-au învățat. Mulțumesc foarte mult! 
 

 

În numele Centrului nostru și al tuturor 
copiilor care s-au bucurat, de-a lungul anilor, de 
numeroase programe comune frumoase,  

îi salutăm cu căldură pe voluntari 

Ajungem Mari Bihor 
și le dorim, ca și în viitor să reușească să 

aducă  zâmbet pe chipul multor copii! 
Cu mult drag Sora Serafina 
(Cea mai mare apreciere ați primit oricum din partea copiilor și asta mă bucură și pe 
mine enorm de mult. FELICITĂRI!!!) 


