
 

 

 

 

 „A megújulásnak e 

mostani húsvéti 

időszakában kötelezzük el 

magunkat a föld csodálatos 

adományának a szeretetére   

és védelmére.” 
 (Ferenc pápa szavai a „Föld napja” kezdeményezés  

50. évfordulóján, 2020. április 22-én) 
 

Közös otthonunk, a Föld iránti felelősség jegyében a Nagyváradi 

Római Katolikus Püspökség 2021. április 22-én, csütörtökön, a Föld 

napján különleges programokkal várta az érdeklődőket a püspöki 

palota kertjébe. A nap folyamán óránként indultak vezetett 

csoportok felfedezni a kert csodálatos fáit, illetve a kertben elhelyezett madárbarát sarkokat. Központunkból öt 

gyermekkel látogattunk el mi is ezen nagyszerű eseményre, végigmentünk a tanösvényen  illetve a 

környezettudatos életmóddal kapcsolatos műhelyeken. Nagyszerű élményekkel gazdagodtunk!   

 

„Örüljünk, mert szeretetében a Teremtő támogatja a Föld iránti alázatos erőfeszítéseinket. Ez 

egyben Isten háza is, ahol az ő Igéje „testté lett és köztünk lakozott” (Jn 1,14), olyan hely, 

amelyet a Szentlélek kiáradása folytonosan megújít.” (Ferenc pápa üzenete a teremtésvédelem VI. 

imavilágnapjára, 2020. szeptember 1-én) 

 

 
 
 
 

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

   17   szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



 

Sok szeretettel köszöntjük 

születésnapja alkalmából 

április 28-án 

KUSNYER KRISZTINA 

kolléganőnket 

Isten éltessen sokáig  

sok örömben, boldogságban!!! 

  2021 Április 22-én  
Nagyváradon a püspöki palota 
kertjében megünnepelték a 
Föld Napját. Ebéd után mi is 
elmentünk Váradra, hogy 
résztvegyünk a programokon. 
Amikor megérkeztünk 
megcsodáltuk a csodaszép 
kertet, a palotakert gyönyönyű 

virágjait. Tényleg nagyon gyönyörűek voltak!  
Négy órakor kaptunk egy feladat lapot, amely különféle helyekre irányított minket. A palotakertben 

10 helyen 10 külömböző fa volt megjelölve. Mindenik helynél elolvastuk a fának az érdekességeit, majd 
az volt a feladat, hogy feleljünk egy-egy kérdésre. Mi minden kérdésre helyesen válaszoltunk, mert 
megkérdeztük Timeától a kertésztől  és ő leellenőrízte a 
válaszokat.   

Amikor végigjártuk a 
tanösvényt egy olyan 
asztalhoz mentünk, ahol 
beszéltek nekünk a 
hulladékokról és azok 
feldolgozásáról. Nagyon 
érdekes volt. Elmondták 
és megmagyarázták, hogy 
miért kell külön válogassuk 
a szemetet, hogyan segíthetünk abban, hogy a természet tiszta 
maradjon. Beszéltünk a kukák színéről, minden kukába milyen 

szemetet kell tenni és hogyan. Kik dolgoznak a Földért és hogyan segíthetünk nekik. 
Ami nagyon tetszett számomra ezen a napon és még most is bennem maradt, az sok szép virág 

ami kinőtt a földböl, olyan volt mintha meseországban jártam volna. Elképesztő, hogy milyen szépek a 
tulipánok és az ember akárhányszor elmegy mellettük csak csodálja öket. 

Később jutalomképpen elmentünk a Mc Donaldsba, ahol kaptunk egy 
Happy-menüt, ezt is meg szeretném köszönni Szerafina nővérnek, meg azt, 
hogy elvitt minkett erre a csodálatos napra!  
Igazi ünnepnap volt számomra ez a nap! István 

 
 


