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      Húsvéti 

kikapcsolódás 

2022 Április 

21-én a Catunul Verde 

Alapítványnak köszönhetően mintegy 50 

hátrányos körülmények között növekvő 

gyermek (Székelyhídról a szent Ferenc 

Alapítvány „Gyermek Jézus” háza és délutáni 

csoportja, Szentjobbról a Szent István Szociális 

Központ Gyermeki valamint a Biharpüspöki 

Mereu impreuna család típusú ház  lakói)  

húsvéti játéknapon vett részt Nagyváradon. 

 A nap keretében a gyerekek először 

megtekintették a Püspöki palota kertjének csodálatos tavaszi virágjait, később játszódtak 

a Petőfi parkban, majd az alapítvány székhelyén óriás tojásokat festettek csoportosan. 

Ezeket az úriás tojásokat a Catunul Verde Alapítvány önkéntesei készítették el, papír 

csíkok és ragasztó segítségével és több napon keresztül szárítgattuk őket. Ez uton is 

köszönjük a fiataloknak a sok háttér munkát, melyet a 

kirándulás elősegítése érdekében tettek.  

 A nap megkoronázása végül a három órás 

vonatozás volt a NYUSZI VONATTAL. Ennek 

keretében a gyerekek a Nagyváradi vasútállomáson 

felszálltak a vonatra és leutaztak Bratca-ig. Közben meg 

lehetett csodálni a szép virágba borult tájat, a magas 

sziklákat és vízeséseket. A legjobban viszont az 

alagutak tetszettek a gyerekeknek.  

Hálásan köszönjük a Catunul Verde Alapítvány vezetőjének Georgeta Szabónak és 

minden önkéntesnek, ezt a fenomenális kikapcsolódási lehetőséget, mellyel 

megajándékozták húsvét hetében a gyerekeket!  

Áldott Húsvétot kívánunk ortodox testvéreinknek és mindenkinek!  
Fiataljaink e-képpen számolnak be ezen kirándulásról: 

Andrea: - Csütörtökön délelőtt  Árpi 

bácsival át mentünk Székelyhídra és onnan 

közösen a gyermekotthon gyerekeivel 

indultunk busszal Váradra. Útközben 

megismerkedtünk, zenét hallgatunk, 

beszélgetünk. Váradon először a Petőfi 

parkba mentünk,  játszottunk. Később 

mentünk Getához a 

Catunul Verde 

Alapítványhoz, ott  

kézimunkáztunk,  tojást 

festettünk, unoztunk,  majd  

zenét hallgatunk, táncoltunk és a 

mikrofonba énekeltünk. Később 

megebédeltünk és 3 órakor 

mentünk a vonat állomáshoz. 

Ott meg vártuk, amíg 

megérkezett a vonat majd 

felszálltunk és érdekes volt, 

mert a vonat  szépen ki volt 

díszítve húsvéti díszekkel.   



Hírek, infók:  

- Április  26-án a Félix Alapítvány hívott meg bennünket, 

hogy a náluk levő ukrán kisgyermekekkel töltsünk egy 

játékos délutánt.  Az érdeklődök  Szerafina nővérnél 

jelentkezhetnek e napra. 

 

-Április 30-án Melkben jótékonysági koncertet 

szerveznek MAGIC FOREST névvel, Központunk 

támogatására. Előre is köszönjük a szervezőknek a 
fáradságos munkát! Hálásan köszönjük a 
zenészeknek a felkészülést és a gyönyörű hangokat 
amellyekkel megörvendeztetik majd a nagyérdemű 
közönséget.  Kellemes időtöltést kívánunk minden 
résztvevőnek! 

A vonatozás sokáig tartott, közben beszélgetünk, 

énekeltünk,  majd le szálltunk egy kicsit megpihentünk 

és indultunk hazafelé. Mielőtt leszálltunk volna 

elköszöntünk mindenkitől …nagyon gyorsan telt az idő 

és nagyon jó volt. Külön meg szeretném köszönni 

Szera nővérnek, hogy megszervezte nekünk ezt a napot 

és Georgetának,  hogy 410 lejt  költött azért, hogy mi 

mindnyájan vonatozhassunk. Köszönöm szépen ezt az 

élménnyel teli napot!!! 

 

István: - Csütörtökön reggeli után átmentünk 

Székelyhídra, hogy az ottani otthon lakóival együtt utazzunk 

tovább Váradra. Amikor megérkeztünk, bementünk a püspöki 

palota kertjébe, ahol meghézhettük a sok szép  tulipánokat. Volt 

aki képet is csinált,  majd ez után átmentünk a Petőfi parkba 

játszani egy kicsit és utána átmentünk a nővérek udvarára, ott festettünk 

óriás tojásokat de 

volt üvegfestészet.   

Ebéd után 

elmentünk a 

vonatállomásra,  

ahol már a jegyek 

megvoltak véve és 

vártuk a Nyuszi 

vonat érkezését. 

Miután 

megérkezett a 

vonat, szép sorjában felszálltunk és egy jót vonatoztunk. 

Nagyon szépen  volt  feldíszítve a vonat 

nyuszikkal, színes tojásokkal, ünnepi 

felíratokkal. Nekem nagyon tetszett hiszen 

ilyen vonaton még soha nem utaztam. 

A vonaton a mozdonyvezető bácsi 

megengedte, hogy bemenjünk a vezető 

fülkébe és együtt vezettük a vonatot. 

Szuper volt!!!   

Nagyon szépen köszönjük Georghetanak, aki mindezt 

megszervezte nekünk, (külön köszönet azoknak is akik őt támogatták, hogy jegyet 

vásároljon nekünk).  

Én nagyon boldog vagyok, hogy résztvehettem ezen a kiránduláson és egy ilyen 

nyuszi vonaton utazhattam. 

Sok szeretettel köszöntjük fel 

Április 28-án 

Kusnyer Krisztina 
kolléganőnket 

születésnapja alkalmából. 

Isten éltessen sokáig, sok 

örömben, boldogságban!!! 


