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A székelyudvarhelyi asz-
szonyközösségek három 
éve, az ökumenikus női 

imanapon határozták el, hogy 
nemcsak imádkoznak, hanem 
tesznek is együtt valamit. Nép-
szerű rendezvénnyé nőtte ki ma-
gát a fogyatékkal élő gyermekek 
napja. Mindegyik nőszövetség 
vállalt egy-egy részfeladatot, le-
gyen szó a kézművesműhelyek 
berendezéséről, a foglalkozások 
vezetéséről vagy a kínálgatásról. 
Közösen vásárolták meg a kellé-
keket, az inni- és ennivalót is.

Az akadálymentesített baptista 
imaházba könnyűszerrel bejuthat-

tak a kerekes székes gyermekek 
és felnőtt segítőik. Sokan közü-
lük már ismerősként vettek részt 
a vidám találkozón. Érkezéskor 
mindannyian egy karkötőt kaptak, 
amelyen a reménység szó mellett 
egy galamb ékeskedett. Az ülőhe-
lyeken egy igekártya is fogadta az 
Udvarhelyről és a környékről ér-
kezetteket. Mezei Ödön baptista 
lelkipásztor felolvasta Mózes el-
ső könyvéből az özönvíz történe-
tét, amelyből kiviláglott, hogy Noé 
és családja kegyelmet talált Isten-
nél. A mozgásukban, illetve értel-
mükben korlátozott gyermekek, 
valamint segítőik, családtagjaik és 

nőszövetségi mentorok idei közös 
gyermeknapjának jelképe is a ga-
lamb volt. A lelkipásztor kiemelte: 
emlékeztessen a reményre. Akkor 
is, ha néha összecsapnak fejünk 
fölött a hullámok, Isten megment 
az ártól, a vihartól, és végül letöröl 
minden könnyet. Az áhítat zárá-
saképpen a részvevők elmondták 
egymásnak is a nap kulcsszavát – 
reménység –, majd közösen a Mi-
atyánkot.

A Bethlen-lakótelepi reformá-
tus egyházközség László Judit 
karnagy által vezényelt vallás-
órás gyermekeinek kórusa és a 
Gábriel ifjúsági kórus két dallal 
hangolta az együttlétet, átismé-
telték a tavalyi gyermeknapon 
tanult dalt, és újabbat is elsajá-
títottak. Az igés-dalos hangoló 
után a gyermekek képessége-
ihez szabott játszóházakban 
folytatódott a tevékenység. Szí-

neztek, ragasztottak, szap-
panbuborékot  fú j tak ,  lu f i t  
hajtogattak, papírtányérdíszt 
készítettek. Volt arcfestés, és 
kéznyomaikat egy kiállítható 
vásznon örökítették meg. Nagy 
örömmel fogadták a miklósfalvi 
Máté-tanyáról érkezett pónit, 
nem akadt gyermek, aki ne 
akarta volna meglovagolni.

MOLNÁR MELINDA

A közöttünk fogyatékkal élő gyermekek idén az 

Együtt a reménységben hívó gondolatú gyermek-

napra sereglettek össze az udvarhelyi baptista 

imaházba. A város egyházközségeinek nőszövet-

ségei anyás-nagymamás szeretettel fogadták őket 

hétfőn délután, majd énekes játékokkal, igei gon-

dolatokkal, pónizással, közkedvelt kézműves-te-

vékenységekkel gazdagították és gyermekszájnak 

kedves finomságokkal lepték meg őket.

Az udvarhelyi egyházak nőegyletei harmadízben tartották meg a fogyatékkal élő gyermekek napját

Reménygalambos gyermekünnep

Korlátok és korhatár nélküli a felekezetközi gyermekünnep

Ginsavit
multivitamin

Autószőnyeg- 
garnitúra,

csomagtértálca 

Prémium kategóriás 
Teka fürdőszobai

csap-
és tuscsomag

Igaz vagy hamis?
társasjáték

TopGarden
háti permetező

– 16 l

ipari üzlet
MEMO-REX

-33%

játékbolt
PARTY

-30%

gyógyszertár
PILULA

-50%

autóalkatrész-szaküzlet
VESPA

-15%

épületgépészeti szaküzlet
MELINDA INSTAL

-22%

Fogszuvasodás, 
fogbélártalmak,

 fogágybetegségek
kezelése, 

dentoalveoláris
 sebészeti 

beavatkozás

fogászati rendelő
DENTAL CENTRUM

-50%

 
Fürdőruhák nagy 

választékban

ruhásüzlet
STREET CODE

-25%

Pampers pelenka 
minden méretben

Menyasszonyi-
ruha-bérlés,

teremdíszítés, 
székhuzatolás 
250 személyre

üzlet
JÓ ÁR

-16%

esküvőiruha-kölcsönző
MÁTKA

-40%

Balázs Hunor séf 
díjnyertes  marha-

bélszín-steakje

étterem
PÁVA

-33%

BLAUMANN 
edények:

160 termék

székelyföldi üzletlánc
MERKÚR

-15%

A Príma Péntek tovább tart. 
Vásárolja meg! Közel 2000 lej értéku 
június 8-ai lapszámunk még kapható! Még belevághat!

Az Udvarhelyi Híradó megvásárolható az üzletekben, újságosbódéinkban (a Bethlen Gábor u. 47. sz. alatt, a kórházzal szemben; a Kossuth Lajos utcában a postával szemben; a Függetlenség 
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