
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOVASTANYÁN 

A nyári vakáció 

utolsó hete is tartogatott 

meglepetéseket Központunk gyerekei részére.  

A Caii din vale román lovastanya látta vendégül szerdán, szeptember 

nyolcadikán, öt gyermekünket, akik ezen alkalommal megbarátkozhattak a 

lovakkal, lovagoltak, nagy érdeklődéssel hallgatták a 

gondozó utasításait, tapasztalatait, hogy miképpen 

lehet irányítani azokat. 

A lovaglás mindenkinek tetszett, még Zsanett 

is könnyen megbarátkozott a pacival. A nagyobb 

legények, Zsolti és Ilie, már egyedül, vezető nélkül is 

irányították a lovat és nagyon büszkék voltak, amikor 

elérték, hogy az irányításuknak engedelmeskedve a 

ló megforduljon, vagy irányt változtasson. 

Egy szép, érdekes  tapasztalattal, élménnyel 

gazdagodtak itt is a gyerekek. Egy érzékeny lényt 

irányítani sokkal nehezebb, mint mondjuk egy tárgyat, egy motort. Sokkal jobban 

oda kell figyelni és ami lényeges, hogy ő is figyel ránk, érzékeli minden 

rezdülésünket.  

Nagyon hálásak vagyunk ezen 

tapasztalatokért a Caii din vale szabadidősközpont 

vezetőjének,   

Liviu Vlad úrnak minden 

 tapasztalatért, a szíves  

vendéglátásért és már  

most ígérjük, hogy  

szivélyes meghívását,  

mely szerint máskor is  

mehetünk hozzájuk, 

 igénybe fogjuk venni  

a jövőben is.  

 

 

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

   37  szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Hírek, infók: 

- Szeptember 13-án megkezdődik 

Romániában is hivatalosan az iskola. 

Sok sikert kívánunk központunk 

diákjainak is a továbbtanuláshoz. 

-Szeptember 18-án a Catunul Verde 

alapítvány hívta meg Központunk 

gyermekeit és mindazokat, akik ebben 

az évben valamilyen formában 

kapcsolatba kerültek az alapítvánnyal 

(gyerekek, önkéntesek, besegítők), egy 

tanávkezdési ünnepségre. 

Központunkból egy kisbusznyi gyerek 

fog felutazni Nagyváradra erre a 

bulira!!! Előre is köszönjük a meghívást 

Szabó Georgeta házigazdának! 

-Szeptember 19-én Egyházmegyei 

Zarándoklat lesz  Szentjobbon. 

Egyházmegyénk minden pontjáról 

érkeznek majd vendégek ezen szép 

ünnepségre.  

Szép lenne ha mi  is bekapcsolódnánk 

nemcsak a szórakozásba, hanem  részt  

vennénk az ünnepi Szentmisén is, 

kérve a Boldogságos Szűz pártfogását 

az új tanévre! 

Színházban 

Szeptember 9-én a 

Nagyváradi Szigligeti 

Színház vendégei 

voltunk, akik 

megtekintettük kedvenc 

gyermekkönyvünk Fekete 

István: VUK táncos-zenés produkcióját. Szentjobbról 

15-en vettünk részt ezen a vidám, ugyanakkor 

elgondolkodtató előadáson, mely Vuknak az elárvult 

kis rókának történetét tárta elénk.  

A nézők figyelemmel kísérhettük Vuk, a kis róka felnőtté 

válásának rögös útját: kezdve a szülők elvesztésétől, a kamaszkor 

nehézségein keresztül, egészen az első szerelem 

megtapasztalásáig. Történetünkben a rókák nézőpontjából 

közelítünk az élet felfedezéséhez, amely néhol veszélyes, játékos, 

humoros, de mindenképpen izgalmas buktatókon keresztül vezet 

a végkifejlet élet felé.  

Előadásunkban az állatvilág és az emberiség örök harca is megjelent, ahol a kis rókák, mint mai gyerekek, 

játszanak, félnek, túlélnek, tapasztalnak, szeretnek és akár a 

regényben is, az állatok emberi jellemvonásai kerülnek fókuszba. A 

mesefigurák izgalmas megjelenítésével és a tánc kifejező erejével, ez 

a gyönyörű történet kicsitől a nagyig, minden korosztály képviselőjét 

megszólította.  

 
István: Szeptember 9.délután 17.00-kor  indultunk el 

Nagyváradra, a Szigligeti Szinházba...mikor megkérkeztünk 

kellett egy kicsit várni hogy kinyissák az ajtót, majd  a jegyek 

alapján  megmutatták hova kell ülni.  18.00 elkezdődőtt az 

előadás melynek címe: Fekete István: Vuk.  Rendezője Győrfi Csaba 

volt.  

Nekem nagyon tetszett az előadás, mert nagyon jól 

tudtákutánozni  a színészek az állatokat. Nekem a varjú tetszett 

a legjobban, aki mindvégig mesélt és jókat  lehetet rajta nevetni.  

Köszönyjük a Nagyváradi Állami Szinháznak hogy meghívott 

minket erre az estése...és remélem hogy még lesz iyen előadásban 

részem máskor is. Köszönöm!!! 

 

 

 

 

 

 


