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Szánkózás 

Az elmúlt 

szombaton, 2022 

január 15-én, 

igazi téli 

örömben volt 

része néhány gyermekotthon  gyerekeinek. A CATUNUL VERDE ALAPÍTVÁNY, szerette 

volna megjutalmazni azon gyerekeket, akik az első iskolai évben nagyon jól tanultak, ezért egy 

meglepetéskirándulást szervezett nekik.  Négy gyermekotthon lakói: a szentjobbi Szent István, 

a székelyhídi Gyermek Jézus Otthon, A Biharpüspöki Mereu Impreuna Otthon, valamint a 

Nagyváradi Szent Angela otthon neveltjei kaptak 

meghívást erre a kirándulásra. Hozzájuk társultak a 

Tenkei Roma keresztény iskola legjobb tanulói is.  

Amikor megérkeztünk egy egész csapat lepte el a 

Biharfüredi domboldalt, hiszen a több mint 67 gyerek és  

a rájuk vigyázó nyolc felnőtt megjelenése igazi 

inváziónak számított. 

Szeretnénk ez uton is megköszönni a Catunul 

Verde Alapítvány vezetőinek a Szabó családnak,  ezt a 

fenomenális kirándulást, a kényelmes autóbuszt, az étkeztetést és a teljes ellátást. Köszönjük az 

alapítvány önkénteseinek is a 

sok háttér munkát, a 

támogatást és a szervezést! A 

gyerekek nagyon jól érezték 

magukat és elmondhatjuk, 

hogy igazán kikapcsolódtak.  

Hálás köszönet mindenért!!!   

Beszámolók:     
István:  - A tegnap, szombaton,  több otthonal együtt  indultunk el Stâna de Vale-ra. 

Mikor megérkeztünk, kicsit  kellet várjunk amíg a vezetők kikölcsönözték a szánkokat és 
utána mehettünk szánkozni. Szuper jó volt, mert nagy volt a hó és jó nagy volt a 
domboldal, amin le lehetett csúszni. Nem is tudom hányszor mentem le a 

domboldalon, de nagyon jó érzés volt. Később mentünk ebédelni a Iadoline Hotelbe, 
amely nagyon szép volt és finom volt az ennivaló.  

Én nagyon jól éreztem magam az összes otthonal,  hogy együtt voltunk. Szerintem 
ez nagyon jó volt. 



Köszönöm Getának,  hogy 
megszervezte nekünk ezt az egész napot! és 

köszönöm azoknak, akik őt támogatták, 

mert a nővér elmondta nekünk, hogy 
nagyon sokba került ez a kirándulás. Ezt 
mi nem tudtuk volna magunknak soha megengedni. 

 Tudjuk, hogy Geta és Mariusnak nemrég megszületett a kisbabájuk,  sok egészséget kivánunk nekik! 

Köszönyjük szépen  a felnőtteknek is,  akik velünk voltak és vigyáztak ránk egész nap! Külön köszönet a 
buszsoförnek, aki  elválta, hogy egész nap velünk legyen és ezen a havas, ködös uton vezessen! Én szeretném 
mindenkinek megköszönni  a tegnapi napot, mert nagyon szuper 

volt! 
 
Zsanett: Nekem nagyon jó volt a 

kirándulás, mert sokat játszodtam a hóban 
és megbarátkoztam egy lánnyal 
Székelyhídól és sokat játszodtunk együtt. 
Nagyon örülök, hogy elmentem a tegnapi 

kirándulásra és köszönöm nővérnek, hogy 
megszervezte ezt nekünk.  

 
Ilie: Pentru mine ziua de ieri a fost o 

zi minunata! M-am jucat foarte mult in zapada si cel mai superb a fost cand ne am dat pe colacul mare. Toata ziua 
m-am distrat. Multumesc 
frumos Catunului 
Verde, si mai ales Getei 
si lui Marius,  pentru 
aceasta zi superba! Si 
multumesc si sorei 
Serafina ca in ultumul 
moment a decis ca sa ma 
ia si pe mine in excursie. 

A fost o idee grozava! Multumesc  
pentru tot!!! 
 

  

 

 


