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     FARSANGOLÁS 

 Február  26-a vidám és boldog nap volt 
Központunkban. A gyerekek és fiatalok, már 
hetek óta vártak, és készültek erre a napra. A 
legszorgalmasabban a kisebbek készítgették 
napokon keresztül jelmezeiket, de a nagyok is 
szorgoskodtak. 

 A kijelölt napon  vendégeink is voltak. 
Nagyváradról a Szent Angela Gyermekotthonból öt 
tinédzser csatlakozott a vidám társasághoz.  
 A fiatalok csoportban, vagy egyenként vonultak fel 
a zsűri előtt, hogy bemutassák jelmezeiket. Nagyon 
ötletesek voltak! Voltak hírességek, mesefigurák, ismert 
egyéniségek, és egy hatalmas tükörtojás is.   

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Mindenki jól mulatott, főleg az érdekes 
bemutatkozásokon de a közös játékokon is. A 
legkedveltebb a lufik kipukkasztása volt. De nem 
maradt el a fánk evő verseny sem, amely a farsang 
egyik közkedvelt eseménye. Egy új versenyszámot is 
beiktattunk, mely szerint lufikból kellett farsangi 
fejdíszeket készíteni. Nagyon jó volt ez a kihívás. 
 Mindenki nagyon jól érezte magát, ezt abból is 
leszűrtem, hogy az egyik vendég gyerek mikor 
indultam vissza velük Nagyváradra megkérdezte:  

„Nem maradhatnánk itt 
éjszakára is, mert annyira jó 
itt lenni?”  
 Nagyon örvendünk, 
hogy új barátságok kötődtek 
a gyermekek között és 
továbbra is tartjuk a 
kapcsolatot. 
 Hálásan köszönjük a 
Catunul Verde Alapítványnak 
a lufikkal való támogatását  
és az Ecclesia Mater 
Alapítványnak az üdítőket  a 
nyalánkságokat, és a díjjakat, 
amelyekkel  támogatták 
rendezvényünket, valamint 
konyhásunknak Emi néninek a 
finom farsangi fánkokat! Sr. Serafina 



 

István beszámolója a farsangolásról: SZOMBATON DÉLUTÁN 3.00 ORÁTOL FARSANGI MULATSÁG 

VOLT SZENTJOBBON.RÉSZT VETTEK A NAGYVÁRADI.GYERMEK OTTHON.LAKÓI IS..NAGYON 

JOL ÉREZTEM.MAGAM SOK JÁTÉK TÁNC VOLT....ÉN EGYSZER KOLDUS VOLTAM DE VOLTAM 

KRISZTIÁN TESTŐRE IS ÉS EZÉRT  ELSŐ DIJBAN RÉSZESÜLTÜNK...NEM AZ VOLT A LÉNYEG 

HOGY MENNYIRE VAGY BEÖLTÖZVE VAGY HOGYAN NÉZZEL KI HANEM HOGY TUDOD 

ELŐADNI..NEKEM MINDENKINEK A JELMEZE TETSZETT.VOLT FÁNK EVŐ VERSENY 

MOGYOROVERSENY LUFI VERSENY MAJD ESTE A DIJ KIOSZTO..KÜLÖN VOLTAK DÍJJAZVA A 

SZENTJOBBIAK ÉS KÜLÖN A VÁRADIAK... MINDENKI ÜGYES VOLT...NAGYON KÖSZÖNÖM 

MINDENKINEK AKI RÉSZT VETT BENNE! 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sz. Andrea beszámolója: Nos, én meg Diána úgy mond fiúk voltunk.  Az én nevem Lakatos 

volt és  Diána neve Brendon. A mi előadásunk az volt, hogy viccesen 

bemuttatkoztunk és táncoltunk A bemutatkozás után 

egy kis verseny volt minden fele fánk éves majd zumba 

stb….aztán lufikat fujtunk fel…nagyon jó napunk volt! 
 

 

 

 


