
 

 

 

 

 

Játéknap 

a Bihar megyei  

„Naggyá leszünk”  

Önkéntes Pedagógusaival 
 

Az elmúlt év egyik legnagyobb 

nehézsége az volt, hogy nem 

fogadhattunk vendégeket 

Központunkba.  Még azokat sem, akik 

régi kedves barátaink, segítőink, 

önkénteseink.  

Az elmúlt hetekben, mivel már enyhültek a járványügyi szabályok, megkerestek bennünket 

az önkéntes pedagógusok egy meglepetés játéknappal, amelynek nagyon örültünk. Ők is nagy 

örömmel készültek  a találkozásra és nagy csodálkozással tekintettek a hirtelen megnőtt 

gyerekekere. Ténylegesen nagyot nőttek  a gyerekek az elmúlt egy év alatt.  

Dorina és 

Corina mindig is 

kapcsolatban 

maradtak velünk és 

azóta is többször 

küldtek meglepetést a 

gyerekek részére. 

Most egy pár érdekes 

és vicces játékkal  

lepték meg a 

társaságot. 

Csapatmunkát és egymásra figyelést igénylő játékokat  játszodtunk 

együtt. Köszönjük önkénteseinknek ezt a csodálatos napot! 

 

 

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

  20  szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Infók 

- Május 29-én kerül megszervezésre 

Nagyváradon a BAZAR ONG 

jótékonysági vásár, melyet a CATUNUL 

VERDE ALAPÍTVÁNY olyan szociális 

szervezetek részére szervez, akik 

gyerekekkel és azok nevelésével 

foglalkoznak.  Itt a különféle 

szervezetek által készített játékokat, 

kézimunkákat lehet áruba bocsájtani az 

adot szervezet javára.  

Központunk is résztvesz ezen  

jótékonysági vásáron, melynek 

bevételéből a nyári szabadidős 

tevékenységekre  szeretnénk keresni 

egy kis támogatást.  

- Május 30-án VASÁRNAP a Tasnádi 

Katolikus Családok csoportja szeretne 

vendégül látni bennünket egy egész 

napos piknik keretében. Ezen 

eseményre még a héten lehet 

jelentkezni. 

- Június 1 GYEREKNAP.  A 

gyerekekre különleges meglepetés vár. 

- Június 5 a  Környezetvédelem 

Világnapján egy különleges kihívás 

vár majd a fiatalokra. Ezen programra   

a falu gyerekeit is szívesen látjuk.  

 

Május 19-én sok szeretettel 

köszöntjük születésnapja 

alkalmából 

Karl Donabauer úrat 

Vezetőtanácsunk tagját. 

 

Isten éltesse sokáig,  

erőben, egészségben! 

Készülünk a BAZÁRra 

Az elmúlt hetekben egyre 

többször vonultunk félre a 

gyerekekkel a kreatív terembe. 

Elkezdtünk készülni a 

jótékonysági vásárra, kis 

játékpárnák varrásával.  

Így készültek el a teknős 

békáink, de vannak kutyusok, 

kacsák  és még egy nagy csiga párnánk is 

van.  

Mindenki talál magának való munkát: 

van aki megrajzolja a mintát, vannak 

akik vágni szeretnek, vannak a kik 

szívesen varrnak, vannak a kik az 

anyagot szeretik 

kivasalni, vagy a 

végén kitömték vagy 

díszítették a párnát. 

A lényeg, hogy 

mindenki besegít 

egy-egy kicsit a 

munkába. 

Szeretném is 

megragadni az 

alkalmat, hogy megköszönjem a 

gyerekeknek a sok segítséget és az 

szorgalmas munkát.  

Külön kiemelném Zsanettek, aki 

minden nap besegített, de ugyancsak 

segítettek Crisztina, Andi, Ilie, István, 

Roli sőt még Sergiu is.  

Köszönöm nektek a sok segítséget és már most igérem, hogy a 

nyári programokat elsősorban ti fogjátok élvezni, akik a 

munkából kivettétek a részeteket.  

Nagyon szép kis alkotások születtek és még jút munka a 

jövőhétre is úgy hogy továbbra is számítok a segítségetekre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


