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

A BOLDOG
SZÜLINAPOSOK
Mivel csak pár nap van szülinapjaik között,
ezért úgy gondoltuk, hogy érdekesebb ha a két
havert egyszerre köszöntjük fel születésnapjuk
alkalmából.
Mindketten 2008-ban, Zsolti július 11-én,
Ilie július 17-én
születtek és idén
betöltötték a
14-ik életévüket.
Akár testvérek is
lehetnének de az
a jó, hogy jó
barátok.
Legnagyobb örömükre elkészült a személyi
igazolványuk, amely első lépés az önállóság felé, de a
nagyobb felelősség felé is.
Nagy meglepetésükre Marici egy olyan tortával
lepte meg őket, amelyről mindig is álmodtak. Kedvenc
autómárkájuk, hozzá egy tökéletes kulcs volt a torta dísze.
Nem csak hogy finom volt a torta de minden részét nagyon
élvezték a fiúk.
Nagyon szépen köszönjük Sóos Máriának és a konyhának
ezt a tökéletes és finom tortát!!!
Igazi szép születésnapi meglepetés volt!!!

LA STRAND
PANCSOLÁS
Vara este anotimpul care oferă cele mai multe oportunități de amintiri, este despre vacanța mare care pentru fiecare trece
diferit! Noi știm doar că pentru peste 170 de copii vara asta va fi și despre distracție alături de prietnii lor la Aqua Park
President - Băile Felix ! Suntem bucuroși că împreună cu Asociația Serviciul Internațional de Salvare a Copiilor și din
generozitatea Aqua Park President - Băile Felix și al tuturor donatorilor individuali care ne sustin activitatile, in lunia iulie, în
2 zile, am reusit să oferim o zi memorabilă la Aqua Parc pentru peste 170 de copii din judetul Bihor!
Suntem recunoscatori ca am putut finaliza si acest proiect care a
bucurat atatea suflete!
Mulțumim copiilor din Oradea, Tinca, Episcopia, Sâniob, Săcuieni,
Mădăras, Salonta, Galoșpetreu și Ucraina că au venit la distracție!
Mulțumim educatorilor însoțitori care au avut grijă de copii!
Mulțumim Asociația Serviciul Internațional de Salvare a Copiilor
pentru încă o colaborare minunată! Multumim partenerilor si
donatorilor! Mulțumim Aqua Park President - Băile Felix pentru
minunata primire si pranzul gustos și sățios!
Mulțumim Banca Pentru Alimente Oradea pentru gustările delicioase!
MULȚUMIM ORGANIZATORULUI PRINCIPAL

CĂTUNULUI VERDE

PENTRU ACESTE ZILE DE NEUITAT!!!

Szerdán, július 20-án Geta meghívott minket Felixre a
President Aquaparqba. Összesen több mint 70-en
voltunk, mert más gyermekotthonokból is jöttek
gyerekek. Voltak Szalontáról, Gálospetriből, Tenkéről
és más helyiségekből. Nagyon jól telt az egész nap,
mert sokat játszodtunk a vízben és csúszdáztunk.
Szuper volt!!!
Köszönjük szépen Getának, hogy meghívott minket
tegnap is a strandra. Ahogy elnézem Georgetának
nem könnyű, hiszen neki ott volt a kisfia, akire vigyázni
kell. De azért mindent megtesz, hogy nekünk jó
napunk legyen. Nagyon szépen köszönöm ezt neki!!!
Majd később össze takarítunk magunk után a
strandon ès indultunk haza Szerafina nővérrel az
autóval.
Èn nagyon jól èreztem magam a strandon nagyon
meleg volt és jó volt hűsölni a vízben. István

Szerda reggel autóbusszal
mentünk Váradig, majd
elsétáltunk a nővérekhez,
ahol segítettünk bepakolni az
autóba és úgy mentünk a
Félixre, az Aquaparkba. Itt
nagyon jó volt! Kipróbáltuk a
csuszdákat, majd mikor
meguntuk volt uzsonna
szünet és egy nagyon finom
ebéd. Amikor csak akartunk
visszamentünk a medencébe
és egész nap pancsoltunk a
vízben. Szuper jó napunk
volt!!! Andrea

Nekem nagyon tetszett a
strandolós nap, mert jól éreztük
magunkat .
Megismerkedtünk más
gyermekekkel is és sokat
játszodtunk a vízben.
Köszönjük szépen Georgetanak
hogy meghívott minket!
Nagyon jó nap volt és köszönjük
szépen Nővérnek is hogy
elkísért minket.
Megismerkedtünk a Szalontai
meg a Gálospetri gyerekekkel is.
Köszönök mindent Zsanett

