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

GYEREKNAP
A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap.
A gyermekek napjának megünneplését 1857 június második vasárnapján
Dr. Charles Leonard tiszteletes vezette be a massachusettsi Chelsea-ben lévő
Megváltó Egyházban. Ő a gyermekek tiszteletére rendezett ekkor különleges
istentiszteletet.
A gyermeknapról később Genfben, a gyermekek védelméről és jólétéről
szóló 1925. augusztusi világkonferencián esett szó, amelyen a különböző
országok 54 képviselője elfogadta a gyermekvédelmi nyilatkozatot. E
konferencia után számos kormány bevezette a "gyermeknapot".
A nemzetközi gyermeknap megünneplése általában június 1. Ehhez
hasonló az ENSZ által létesített
egyetemes gyermeknap
(Universal Children's Day) melyet november 20-án tartunk.
Ezen ünnepnapok célja, hogy megemlékezzenek a világ
gyermekeinek testvériségéről és
egymás közti megértésről,
valamint a gyermekek jóléte
érdekében kifejtett küzdelemről.
Szentjobbon, ugyan
szerényebb körülmények között,
de örömteli hangulatban lett
megünnepelve június 1-én a gyereknap. Mintegy 200 gyerek gyűlt össze
Szentjobbról, Csuhairól, Csanálosról és Farnasról.
A gyerekek különféle kézművességi műhelyeken vehettek részt, volt arcfestés,
ügyességi játékok, ugrálóvár, jelmez-sarok és a helyi tűzoltóság látványos
bemutatója is szórakoztatta az összegyűlt gyermekeket. A rendezvényt a szentjobbi
polgármesteri hivatal szervezte a helyi iskola összefogásával. A kézműves sarkokat
a Szent István Szociális Központ pedagógusai biztosították a Catunul Verde Alapítvány támogatásával. A
gyerekek nagyszerűen érezték magukat.

Gyereknap a menekültszállón
Június 4-én Nagyváradon, az ukrajnai
menekültek részére működtetett
menedékközpontban, több mint 120
gyerek gyűlt össze szórakozni gyereknap
alkalmából. Az eseményt több
jótékonysági szervezet közös
összefogása tette emlékezetessé.
Központunk fiataljaira nagyon
büszke vagyok, mert nem mint gyerekek,
hanem mint szórakoztatók vettek részt ezen
eseményen. A a Bihar Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság szociális ügyekért
felelős igazgatója Szántó Ildikó asszony is
megdicsérte őket: - Köszönjük szépen a
szentjobbi Szt.István gyermekotthon fiataljainak az egész
napos példaértékű önkéntes munkát, figyelmet és kitartást!
Nagyon büszke vagyok rátok gyerekek!

Fiataljaink biztosították az ügyességi játékok levezetését, nem
akárhogyan, hanem különféle jelmezekbe bújva:
Roli a bohóc, Zsanettel a tigrissel a sok mozgást és gyorsaságot igénylő célbadobást biztosították.
Ilie a kakas, harisnyás kiütőjátékot vezetett.
Andrea a párduc, labdás eltaláló játékot irányított.
Cristina az ananász, a tűzeskarikán való átugrást bíztosította.
végül Zsolti a nagy élő maci, mindenhol jelen volt, nagy ölelést adva a gyerekeknek.

Andrea így számolt be
ezen napról:
- Szombaton, június 4én, 9 órára jött értünk
Blanka nővér, hogy
elvigyen minket az
ukràn gyermekek
részére rendezett
gyereknapra. Mi egész
héten készültünk erre
a napra és Szera
nővérrel kitaláltuk,
hogy ki mit fog
csinálni. Amikor megláttuk a sok gyermeket egy kicsit meglepődtünk, arra
gondoltam, hogy soha nem lesz vége. De aztán mind több és több gyerek
haladt tovább. Nagyon jó volt, hogy megbeszéltük mi a feladatunk, mert
így mindenki tudta mi a dolga. Nagyon szuper volt, mert én párduc
voltam. Később beszélgettünk a többi
önkéntessel, segítettünk a kézműves
foglalkozásokon.
A legjobb az volt, amikor
táncoltunk, zumbàztunk.
Nagyon jól szorakoztunk!
A végén mindenki kapott
egy-egy ajándékot.

Amikor a gyerekek elmentek
Szerafina nővér azt mondta,
hogy válasszunk egy helyet,
hova szeretnénk menni
vacsorázni. Mi a KFC
választottuk és mindenki
azt rendelt, amit akart.
Nagyon finom volt!
Köszönjük szépen ezt a szép
napot !!!

Sok szeretettel köszöntjük fel
Június 10-én

RÁKSI ANDRIS
fiatalunkat
születésnapja alkalmából

Kedves lakói
és munkatársai a
Szent István otthonnak!
Nagy örömünkre szolgál,
hogy idén a Gyermekbarát
Motorosokkal
való találkozónkat
összeköthetjük a székelyhídi
Gyermek Jézus búcsúval
A magyarországi motorosok pénteken
délután fognak megérkezni hozzánk
21-en. A helyi motorosok szombaton
fognak csatlakozni hozzánk.
10-kor találkozunk velük és átmegyünk
Székelyhídra, ahol a program a
plakáton szereplő ütemben fog
folytatódni.
Motorozni majd a szentmise után lehet.
Az otthon minden lakója elmegy az
ünnepre. Kérjük a fiatalokat is, hogy
csatlakozzanak a motorosokhoz, mert
itthon be lesz zárva ezen a napon a ház.
A konyhásainkra nagy feladat hárul,
hiszen sokkal nagyobb adagot kell
készítsenek mint egyébként.
Kérjük ezért, hogy aki szívesen tud
jönni segíteni a főzésben az jelezze
mielőbb.
A szállítást mi biztosítjuk és természetesen
a saját gyerme-ket(keket) is lehet hozni.
Megéri ezen eseményen résztvenni, mert nagyon gazdag és nagyon szép élményekkel kecsegtet,
mint azt a mellékelt plakáton is látjuk.

