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

Kiruccanás az
Aquaparkba
A nagy nyári melegben
semmi sem kecsegtetőbb egy egész
napos strandolásnál. Július 6-án
került erre sor, mikor a Catunul
Verde Alapítvány és a Gyermekmentő Szolgálat jóvoltából
közel 100 gyermek részesült egy pancsolós kirándulásban.
A gyerekek a Székelyhídi Gyermek Jézus otthonból, a
biharpüspöki „Mereu Impreuna” otthonból, a Diószegi és a
Telegdi roma iskolákból, valamint az ukrán fiatalokat
befogadó People2people fondationból voltak. Központunkból
12 gyerek vett részt ezen a kiruccanáson, négy felnőtt
kíséretében.

Szeretnénk ez uton is
megköszönni Szántó Ildikónak, a

Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat Romániai Egyesületének
alelnökének és a Bihar megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság nagyváradi gyermekvédelmi
szakszolgálat vezetőjének, hogy biztosította e napon a
gyerekek és az öket kísérő személyzet utaztatását. Sajnos az
utóbbi hónapok üzemanyag árainak megemelkedése miatt,
egyre nagyobb összeget kell kifizetni az utazásokra. Ezért is
nagyon hálásak vagyunk ha támogatást kapunk ezen a téren.
Ugyancsak nagy köszönet illeti a Catunul Verde
Alapítványt és annak vezetőjét Szabó Georgetat, amiért ez a napot megszervezte és nagyon finom ebéddel
vendégelte meg a strandolókat. Nem utolsó sorban hálásan köszönjük a PRESIDENT AQUAPARK
vezetőségének, hogy ezt a nagy gyereksereget befogadták és jelentős árkedvezményben részesítették. Ezen
gyerekek közül sokan egyeltalán nem engedhetnék meg maguknak, hogy egy ilyen helyen nyaralhassanak.
Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért és a nagyszerű élményekért.

A gyerekek emlékei:
Diana: - Nekem nagyon tetszett a
szerdai nap, mert alkalmam volt
megbarátkozni sok új gyerekkel, pl.
Jázmin, Mónika, Lori, Edina,
Krisztián, Vivi... Nagyon jó volt velük
játszani a vízben és kipróbáltunk
minden medencét és minden
csúszdát. Szuper jó volt az egész
nap!!!
Külön köszönöm a finom ebédet,
amely igazán jó volt. Hazafelé
mindnyájan énekeltünk a buszban és
remek volt a hangulat.
Zsanett: - Nekem azért tetszett a strandolós nap, mert egész nap együtt voltunk és
sokat játszodtunk a vízben. Legtöbbet mi benn voltunk a fedett medencékben, de néha
ki is mentünk mert ott is szuper volt a víz. Nagyon jó volt összebarátkozni a diószegi
gyerekekkel és mindenkivel. Megbarátkoztam Edinával és ő lett a legjobb barátnőm.
Sokat játszodtunk együtt.
Szeretném megköszönni Georgetának, hogy megszervezte ezt a szuper jó napot
nekünk és mindenkinek, aki segített neki ebben! Sok köszönet mindenért!

Excursia de la Aquapark
Gabriela: - Miercuri am avut o excursie
cu toții la Stațiunea Felix în Strandul
Aquapark. Este un loc unde fiecare se poate distra cât vrea. Mie mi-a plăcut foarte mult
aici fiindcă ne-am distrat, am cunoscut alți copii, și era foarte plăcut. Am făcut
cunoștință cu Jazmin și Vivi, cu ei ne-am jucat în piscină cu mingea. Ne-am dat pe
tobogan. Mi-a plăcut și când am dansat zumba în apă, era tare distractiv, mi-a plăcut
foarte mult.
Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei
excursii. Era o zi foarte scpecială pentru mine și cred că pentru noi toți.
MULȚUMIM FOARTE MULT!!!

István: - Szerdán kirándulni

Hírek, Infók:

mentünk a strandra más
gyermekotthonokkal együtt. Miután
megèrkeztünk átöltöztünk, lefürödtünk
ès mentünk a vízbe vagy csuzdázni.
Szuper ez az Aquapark, mert tele van
csúszdákkal és nagyon jól lehet
szórakozni.
Később edédeltünk majd egy kicsit
pihentünk....ès utána mèg mehettünk
vissza a vízbe....
Köszönjük szépen Georgetának,
hogy megrendezte ezt a napot ès hogy
annyi pénzt belefektettet abba, hogy
tudjunk elmenni a strandra. Én mikor voltam Pályiban ott
láttam, hogy nem könnyű össze gyűjteni az adományokat, hogy
megszervezenek egy ilyen napot. Nem beszélve arról, hogy
Georgeta 2gyerekes anyuka ès még más dolga is van. De
örvendek, hogy mi segítettünk egy kicsit neki.
Hála a jó Istennek, hogy vannak
még olyan emberek, akik gondolnak
ránk, segítenek minket és
megszerveznek ilyen szép
kirándulásokat nekünk. Köszönjünk
mindekinek, akik ebben
közreműködtek!
Mi nagyon jól éreztük magunkat.
Sok szeretettel köszöntjük fel
ünnepeltjeinket, akik
JÚLIUS 11-én születtek
Gyermekünket

RÉZMŰVES ZSOLTot
Főtisztelendő

BÖCSKEI LÁSZLÓ
Püspökatyánkat

Kívánjuk, hogy
Isten bőséges áldása
kísérje életüket és
minden
elhatározásukat!

- Július 11-én Elsősegély
nyújtási képzésben lesz része
Központunk minden
Alkalmazottjának valamint
más szervezetek
közreműködőinek
Székelyhídról és Popestről.
- Augusztus 1-6 között
TÁBOR lesz Feketeerdőn,
melyre szeretettel várják
Központunk gyermekeit is.
A tábort a Catunul Verde
Alapítvánnyal szervezzük meg
közösen és olyan fiatalok
jelentkezését várjuk, akik
szeretik a természetet, a
barangolást, a túrázást és új
gyerekekkel szeretnének
megismerkedni.
- Augusztus 8-14 között Biblia
és Gitár tábort szervezünk
Micskén a helyi római
katolikus plébániával, melyre
Központunk gyerekei is
hivatalosak.
- Augusztus 29-Szeptember 2
között FESTŐI ALAPKÉPZÉS
TÁBORt szervezünk
Feketeerdőn. Ezen táborban
ukrán gyerekek is
résztvesznek a terápiás
művészet átélése képpen.

