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Marea Neagra 

În această vară am avut 

parte de o marea surpriză, cu 

ajutorul binefăcătorilor din 

Olanda am putut merge la mare. 

Deja de mult doream să mergem 

acolo. Aici am stat cinci zile. 

Cât am stat acolo am 

văzut lucruri foarte frumoase și 

ne-am distrat mult. Ne-am dus în 

multe părți ale orașului Eforie Nord, dar mie cel mai mult mi-a plăcut marea. 

 Apa era foarte bună ca să ne putem distra. Într-o zi ne-am trezit foarte devreme 

pentru a vedea răsăritul soarelui la mare. A fost ceva superb, așa ceva nu am văzut 

niciodată. 

Noi am fost foarte fericiți că doamna Harriet și Asociația Kiwanis din 

Olanda ne-au oferit această posibilitate să avem o vacanță minunată.  

Le mulțumim din suflet! T. Darius 

 

Beszámoló a Fekete-tengeri 

táborozásról 

Ebben az évben nagy örömömre 

elmehettem a Fekete-tengerre. Az út a 

román tengerpartig nagyon hosszú. 

Nagyváradig Sanyi bácsi vitt be a 

kisbusszal de onnan vonattal mentünk 

egész éjszaka és még nappal is. Mikor 

megérkeztünk elfoglaltuk helyünket a 

szálláson és megnéztük a tengert. 

Nagyon jó volt! 

Másnap voltunk az Aquaparkban és mivel ott több csúszda is volt 

Dariusszal meg Florinnak szuper jól éreztük magunkat. Sokat játszodtunk a 

tenger partján és még akkor is belementünk, mikor hideg volt a víz. 

Nagyon tetszett az is amikor elmentünk hajókázni, meg amikor este 

sétáltunk a tenger partján.  

Nagyon jó volt ott lenni és még remélem, máskor is mehetek majd a 

tengerre. B. Zsombi 

 

 

Thank you 
Kiwanis 

for these great 
experience!!! 



Hírek, infók: 

 - 16-18 július között Ft. 

Georg Apát úr látogatott 

meg minket és nagy 

örömünkre elhozta 

magával régi kedves 

praktikásainkat  a Melk-i 

gimnáziumból meg a 

közkedvelt Félix atyát.  

Hálásak vagyunk, hogy 

meglátogattak minket és 

pár napot együtt 

tölthettünk! 

- Július 17-én 20-an 

indulunk Székelyhídra a 

Furulyatáborba. Előre is 

köszönjük a székelyhídi 

Gyermek Jézus 

Otthonnak, hogy egy 

teljes hétre befogadnak 

minket és az ott 

nevelkedő gyermekekkel 

együtt játszhatunk, 

táborozhatunk! 

- Július 22-e Lovagi nap 

lesz  a faluban, minden 

gyermeket szeretettel 

várnak a különféle 

középkori programokra a 

szentjobbi Huszárok és a 

különféle 

Hagyományörző 

Egyesületek. 

Jó szórakozást 

mindenkinek! 

 

 

 

 

 

Július 28-án 

kohelka 
ilona  

 

kolléganőnket köszüntjük 

sok-sok szeretettel 

  

  

Hollandiában 

 Július 1-én elutaztunk Hollandiába négyen a mi 

Központunkból: Diana, Zsolti, Robi és én. Hárman a van 

Duren családnál voltunk befogadva és sok szeretettel vártak 

minket Monique és Joop és az egész család. 

 Vasárnap elmentünk egy vidám parkba és ott ültünk 

egy pörgőn, amely jól elszédített minket. Nagyon jó volt. 

A napok gyorsan repültek. Néha eljöttek hozzánk Monique 

unokái is Yulia és Xavi és velük sokat játszodtunk, meg néha 

elmentünk értük az óvódába. Szombaton voltunk fürödni és másnap meg 

csónakáztunk. Amikor rosz volt az idő, akkor bennt kézimunkáztunk vagy 

játszodtunk. Csütörtökön voltunk a Monkey Townban, amely egy olyan 

játszóház, hol kicsik és nagyok is játszhatnak. Másnap elmentünk kempingezni 

és ott volt három néni, akik egész nap foglalkoztak a gyerekekkel. Ez nagyon jó 

volt! Minden Hollandiában töltött idő szép és különleges volt. Nagyon 

örvendek, hogy ebben az évben is elmehettem. D. Claudia 

 

Hartelijk dank 
familie van Duren 

 

Hollandiában voltam 

Nagyon jó volt Hollandiában ebben az évben is! Igaz, 

hogy kicsit hiányoztak a nagyok de ez van. Én ismét a 

Kweens családnál voltam és ez nagyon jó volt, mert már 

ismertem őket a tavajról és a gyerekeket is örültem, hogy 

viszontláthattam. A gyerekek amíg óvódában, iskolában voltak, addig én mentem 

gördeszkázni és Patrick nagyon jó gördeszka pályákra vitt el engem. Ez szuper jó volt. 

Ilyen pályák itt nincsenek sehol sem.  

Amikor eljött az ideje, akkor elmentünk a gyerekekért a suliba és aztán sokat 

játszodtunk együtt.  

Voltunk együtt fürödni is meg strandolni. A 

repülőút is király volt! Én nagyon jól éreztem 

magam és nagyon boldog voltam, hogy ebben az évben is 

találkozhattam a családdal és nagyon köszönöm, hogy ebben az évben 

is befogadtak engem! Köszönöm a Pax Kinderhulpnak is, hogy 

kifizették a repülőutat és, hogy vigyáztak ránk az uton! Köszönet 

mindenért Robert. 

 
Hartelijk dank familie Kweens 


