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A 

legjobb barátok mindig 

barátokra találnak 

nálunk 

Az elmúlt héten 
meglátogattak 
bennünket                 

Georg Wilfinger Apát úr és Felix atya. Mondanom sem kell, hogy ők már hazajönnek a Központba és mindig 
szívesen látjuk őket. A gyerekek nagyon szívesen veszik körül őket és minden pillanatban azt lesik, mikor érnek 
rá egy kicsit játszani velük.  

Ez így volt 
az elmúlt héten 
is, amikor május 
15-18 között pár 
napot velünk 
töltöttek. 
Vendégeink 
egészen ki tudnak 
kapcsolódni a 
gyerekek körében 
és szinte újra 
gyerekké lesznek 
közöttük.  

Felix atyával 
meglátogattuk kedden  Nagyváradon a Szent László 

Líceumot, hogy lásson egy romániai iskolát. Az itt tanuló gyerekek nagy örömmel fogadták az Afrikából 
érkezett papbácsit. Különösen István osztálytársai voltak elragadtatva a különleges vendégtől. Egyszerre egy 
egész osztálynyi új barátja lett Felix atyának az instagrammon. Érdekes tapasztalat volt. A kisebbek is nagy 
érdeklődést mutattak vendégük iránt. 

A délután folyamán Félix atyával pár óra önkéntes munkát 
végeztünk a menedékszállón, 
ahol ruhákat válogattunk  és 
szortíroztunk az ukrán 
menekültek részére. Persze itt is 
akadt pár pillanat a mókázásra. 
Egy igazán gazdag és 
eseménydús napot tudhattunk 
magunk mögött. 

Köszönjük barátainknak 
ezt a látogatást és 
természetesen már alíg várjuk, 
hogy újra láthassuk őket!  

 



KIRÁNDULÁS RÉV-re 

 Május 21-én egy nagyszerű kiránduláson 

vehettek részt Központunk gyermekei, más 

gyermekotthonokkal és szociális hátrányban 

nevelkedő gyerekekkel együtt.  

 Rév (romául Vadu Crisului) falu 

Romániában, Bihar megyében. Községközpont, 

Nagyváradtól 51 km-re fekszik, gyönyörű erdős, 

sziklás domborzat között. Látványossága a  Zichy-barlang (románul: Peștera 

Vadu Crișului) a Király-erdőben, a Sebes-Körös völgyében. Nevét a 

turistamozgalmat támogató Zichy Ödön grófról kapta. Hossza 2,7 kilométer, ebből 680 méter látogatható. 

Három fő járata van, az egyikben barlangi medve csontjait találták meg. A barlangból ömlik ki a kijáratnál még 

kristálytiszta vizű Styx patak, melyet a gyerekekkel meg is kóstoltunk és mi 

tagadás, mindenkinek nagyon ízlett a valódi forrásvíz. A barlang klímája 

csillapítja a köhögést.  A Zichy-barlangban rákok, férgek, gombák élnek. A révi 

szoros és a barlang élővilága 1953 óta védett: a növényvilág gazdagságában csak 

a Tordai-hasadék múlja felül. A szorosban 80 moha- és 13 orchideafaj él és 

megtalálható itt a ritka hiúz. A barlang világítása gyenge, ezért  érdemes  

lámpával bemenni.  

 A kirándulást a CATUNUL VERDE ALAPÍTVÁNY szervezte meg a 80 

gyerek részére, kik a Székelyhídi Gyermek Jézus otthonból, a Székelyhídi 

délutános foglalkoztató csoportból, a Biharpüspöki „Mereu Impreuna” 

gyermekotthonból, a Szentjobbi otthonból és Nagyváradról voltak. Továbbá 

csatlakoztak hozzánk 13 ukrán fiatal, kik Belényesen vannak elszállásolva, hogy 

ők is kikapcsolódhassanak. 

 A gyerekek és fiatalok nagyon jól érezték magukat a szabad levegőn. Sokat 

játszódtak, barátkoztak de még hasznos, tanulságos természetvédelmi 

foglalkozásokon is részt vettek. Beszámolójuk következik: 

 

O zi frumoasa la Vadu Crisului 

Pe la ora 

9.30 am 

pornit cu 

autobusul 

din Saniob 

spre Vadu 

Crisului 

împreună cu 

grupul 

copiilor din Sâcuieni. Pe drum am ascultat muzică  și am cântat 

cu toții împreună. Cand am ajuns am despachetat din autobuz si 

ne-au spus programul. Mai întâi am făcut o pauză, am luat a gustare, apoi  ne-am 

jucat cu cei de la Săcuieni. Mai târziu am pornit la drum spre cascadă! Drumul a 

durat cam o oră, dar era foarte frumos printre stânci și păduri răcoritoare . În peșteră 

am văzut lucuri interesante adica: stânci și 

pietre de diferite forme și balta de noroc. 

Mai târziu am mers la cascadă, apoi  

înapoi pe drumul de lângă șinele de tren, 

am trecut și prin tuneluri. Drumul a fost 

frumos cu peisaje incrdibile. După ce am 

ajuns înapoi în tabără am mâncat pizza și 

ne-am mai jucat cu toții.  Eu doresc să 

mulțumesc Georgetei că a organizat 

programul acesta frumos pentru noi.  A fost 

o zi absolut fantastică!  J. Ilie 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly-erd%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sebes-K%C3%B6r%C3%B6s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zichy_%C3%96d%C3%B6n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barlangi_medve
https://hu.wikipedia.org/wiki/Styx
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/1953
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tordai-hasad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orchidea
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%BAz


Kilenc óra 

után vártuk 

a székelyhídi 

gyerekeket és  

együtt 

mentünk 

velük a 

busszal Rév-

re.  Az úton 

nagyon jó 

hangulat volt , minden kedvenc  énekünket 

elénekeltük. Amikor megérkeztünk  Georgeta 

felsorolta  a programokat. Sokféle program volt 

de a legfontosabb, hogy védjük a természetet.  

Amikor elindultunk a barlangba 

mindenki kapott gumi kesztyűt és az úton 

talált szemetet felszedtük. Ez egy jó példa 

más csoportoknak, hogy ne hagyjanak 

szemetet maguk után. Az ösvény nagyon 

keskeny volt, csak 

egyesével lehetett 

menni, de nagyon 

élveztük és 

vigyáztunk egymásra 

útközben.  

A barlangban sötét 

volt és nedves volt 

minden, csúszós meg hideg. De 

érdekes volt látni, hogy ott is élnek 

növények és állatok.  

Később visszamentünk a 

táborhelyre és ott mindenki kapott 

pizzát meg fagyit és mindenféle 

finomságot. Amikor jól laktunk az 

ukrán lányokkal tettünk zenét és táncoltunk.  Nekem 

nagyon tetszett, hogy mindenki együttműködött. Nagyon 

jól éreztük magunkat. 

Az autóbuszban is végig énekeltünk. Amikor 

megérkeztünk mindenkit megöleltünk és nem akartunk 

elválni a 

székelyhídi 

lányoktól. Nagyon 

jó volt együtt lenni.  

Köszönöm szépen Szerafina nővérnek, hogy 

elvitt minket erre a napra, Georgetának és 

mindenkinek, akik megszervezték nekünk ezt 

a kirándulást,meg azoknak is, akik 

támogatták és elláttak minket a sok 

finomsággal! Nagyszerű volt ez a nap, jó volt 

együtt lenni és annyi minden szépet látni!  

Sz. Andrea    



        JÁTÉK                ÖSSZEFOGÁS 

 

FIGYELEM 

FELKELTÉS 

A TERMÉSZET 

VÉDELME  

ÉRDEKÉBEN 

Köszönjük a CATUNUL VERDE ALAPÍTVÁNYNAK 

hogy megtanít vigyázni a természetre minket! 

A Föld miden élőlény 

otthona A Földet unokáinktól 

kaptuk kölcsön 


