
 

 

 

 

A Debreceni 

Virágkarnevál 

Magyarország 

egyik legnagyobb 

és egyben 

legnépszerűbb 

kulturális 

rendezvénye, 

amely 2016-ban 

ünnepelte 50. születésnapját. A rendezvény 

központi eleme az augusztus 20-i karneváli 

felvonulás, amin a több százezer 

szál élővirág felhasználásával készített, közel 5 

méter magas és 12 méter hosszú 

virágkompozíciók hazai és külföldi táncosok, 

hagyományőrző csoportok kíséretében végig 

haladnak Debrecen utcáin. Mára azonban a 

debreceni Virágkarnevál Karneváli Hétté nőtte 

ki magát, amikor a város számos pontján várják 

a városba látogatókat különböző 

gyerekprogramok, koncertek, színházi 

előadások.  

A „Virágkarnevál” a város legnépszerűbb 

turisztikai rendezvénye, amely államalapító Szent István király szentté avatásának napjához és az új kenyér 

ünnepéhez, augusztus 20-ához kötődik. Az eredetileg egy napos rendezvény már egy teljes "karneváli hétté" 

nőtte ki magát, különböző programokkal, koncertekkel. Ezt a programsorozatot koronázzák meg az 

augusztus 20-án felvonuló virágkocsik. 

Ebben az évben augusztus 22-én a mi helyiségünk és részesült ezen esemény szépségéből, ugyanis több 

Partiumi településen is végigvonult a virágkarnevál három virágkocsija. A Bihar megyei karaván megállói: 

Paptamási, Biharfélegyháza, Bihardiószeg, Nagykágya, Csokaly, Székelyhíd, Hegyközszentmiklós, 

Szentjobb, Szalárd, Jákóhodos és Bihar 

községek voltak.  

A virágkocsikat mazsorett együttesek, 

néptáncos csoportok, ünneplő tömeg és 

áldás fogadta a településeken. Öröm ült 

az arcokra, valaki még soha nem látott 

ehhez foghatót, sok helyen tapssal 

fogadták a beérkező kocsikat. Őszintén 

örülünk, hogy mi is részesülhettünk a 

Karnevál hangulatából, a Kultúra-

Közösség-Kapcsolódás élményéből.  

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 
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Egy gyönyörű nap Nagyváradon 

2021. augusztus 24 -én, kedden néhány 

gyermek Nagyváradra hajtott Serafina 

nővérrel és velem a gyakornokkal. Ott 

együtt sétáltunk a városban, megnéztük a 

várat és a város nevezetességeit és 

közösen készítettünk gyönyörű fotókat. 

  

Késő 

délután 

Serafina nővér elvitt minket egyik 

ismerősünkhöz Georgettahoz a Catunul 

Verde alapítvány székhelyére, ahol éppen 

műhely munka folyt. Sok ember gyűlt össze, 

kics ik és nagyok.  A feladat üvegfestés volt. 

Mindenki kapott egy gyönyörű m otívumot, a 

Disney karakterektől a virágmintákig, mindenkinek szabadon választhatott. Aztán 

átrajzoltuk  őket egy üvegre, gyönyörű élénk 

színekben. Ezt aztán bekeretezték.  

Nagyon 

szórakoztató volt, 

és a képek 

gyönyörűek lettek 

és természetesen 

hazavittük a 

képeket. Este 

későn busszal 

mentünk vissza 

Szentjobbra. Mindannyian nagyon fáradtak voltunk, de 

mindenki élvezte az utazást.  Ez is egy gyönyörű emlékünk lesz! 

Loreen 



Szeptember 3-án  

sok szeretettel 

köszöntjük kolégánkat 

Gulya Árpit 

születésnapja 

alkalmából 

Hírek, infók: 

- Ezen nyár utolsó táborára készülünk a 

FURULYATÁBORra  Aug. 30-Szept. 5 

között, mely egy különleges 

jótevőnknek köszönhetően, Arad 

megyében egy mesés kirándulóhelyen 

Dézna község közelében lesz.  A tábort 

az RMDSZ , a Communitas Alapítvány  

valamint a Catunul Verde Alapítvány is 

támogatja. 

- Ebben az évben szeptember 19-én 

lesz Szentjobbon a falunap, ekkora 

van  meghírdetve ugyanis az 

Egyházmegyei Zarándoknap. 

 

Gólyahír 

ujabb unokánk látott napvilágot az 

elmúlt hetekben 

Bianca kisfia DAVID 

egészségesen mosolygott a világra. 

Jó egészséget kívánunk  

     számukra!!! 
 

Interjú  

Loreen Witte 

önkéntes-

praktikásunkkal   

Andrea: - Milyen 
gondolatokkal 
érkeztél Romániába? 
Loreen: - Egy kicsit 
izgultam, hogy vajon 

milyen lesz, de azért reménykedtem a legjobbakban. 
 Andrea: - Mit tanulsz? Hányadikor vagy? 
Loreen: - Szociológia szakon vagyok harmadéves. 
Andrea: - Vannak-e testvéreid? 
Loreen: - Nincsenek testvéreim. 

Andrea: - Mik a hobbyaid? 
Loreen: - Szeretek sportolni, utazni, filmet nézni, olvasni. 
Andrea: - Mi a kedvenc ételed? 
Loreen: - A túrós csusza, gomba 
szósszal 
Andrea:  - Hogy érezted magad itt 
nálunk? 
Loreen: - Nekem nagyon tetszik 
itt nálatok a nyitottság, az 
emberek közvetlensége, az hogy 
sokat tudunk játszani. 
Andrea:  - Mit üzensz a 
gyerekeknek így a távozásod 
előtt? 
Loreen: - Én szeretném szívből megköszönni mindenkinek 

ezt a szép időt amit itt tölthettem. Nagyon értékelem azt, 

amilyen kedvességgel fogadtak itt mindnyájan. 

 Sokáig fogok emlékezni az UNO-s körökre, a filmes estékre 

na meg a közös 

étkezésekre. 

Mindannyiotokat 

a szívembe 

zártalak és 

minden jót 

kívánok további 

éltetekre, 

maradjatok továbbra is erősek! Mindeniktek egyedülálló, 

vannak jó és rossz tulajdonságaitok, de együtt egy jó teamet 

alkottok, egy nagy családot, akik kell, hogy segítsétek és 

támogassátok egymást.  Tartsátok meg az örömöt és ezt a nyitott 

hozzáállást. Mosolyogjatok és a világ visszamosolyog rátok! És 

ne feledjétek soha: bármi vagy bárki akartok lenni, lehettek, 

senki nem akadályoz meg, sőt itt sok segítséget kaptok. 

Értékeljétek!  Bármit elérhettek!  


