
A HÉT FOTÓJA:  Bobi pancsol 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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Furulyatábor 
Ebben az évben 

Székelyhídon került 

megszervezésre a 

furulyatábor, melynek a 

vártnál sokkal nagyobb 

sikere volt. A Gyermek 

Jézus Otthon szeretettel 

fogadta be központunk 

gyermekeit és Kovács Ágnes igazi anyaként ölelte magához a tábor minden részvevőjét. 

Összesen 50 gyerek vett részt a táborban.  

A hét folyamán mindenki igyekezett megtanulni a furulyázás alapjait, volt aki 

csak pár hangot ízlelgetett a hangszeren. Az ügyesebbeknek magyar gyermekdalokat és 

népdalokat sikerült megtanulniuk. A tábor végén a 10 legügyesebb furulyázni tanuló 

gyermek, egy komoly vizsgaelőadás után, saját furulyát kapott.  

A tábor mindennapjaiban lehetőség nyílt kézműves 

foglalkozásokra is, de a gyerekek a legjobban a strandolást élvezték a 

Gyermek Jézus Szabadidős és sportközpontban. 

Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek e tábor 

megszervezésében és kivitelezésében:a finomságokat készítő Ági 

néninek, Rafaella nővérnek, Erzsike néninek és Erzsike tanítónéninek, 

furulya oktatóimnak Franciskának és Sergiunak, a 

csoportfelelősöknek: Tündinek, Amáliának, Mancinak, Biankának, 

Ferinek, Beninek, Dariusnak és Florinnak. 

Továbbá köszönet azoknak akik támogattak minket: a 

furulyákat köszönöm a Várlak Ífjúsági központnak és Oláh 

Gabriella kántornőnek, Köszönöm a Vincés nővérek 

anyagi támogatását, nem utolsó sorban hálásan köszönjük 

az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatását.  

A legnagyobb köszönet viszont házigazdáinkat 

illeti a Gyermek Jézus Otthonban, kiknél egész héten 

szívélyes fogadtatásban és sok szeretetben részesültünk. 

Sok köszönet mindenért! Szera n. 

 

 

 

- Nekem az tetszett a furulyatáborban, hogy tanultunk énekeket és 

a végén Ági néni vizsgáztatott le minket. Sok új gyereket ismertem meg és 

nagyon jókat játszodtunk együtt. Volt zene, éneklés, játék és minden nap 

strandoltunk. Szuper jó volt! R. Andris 

- Én nagyon örvendek, hogy ezen a héten furulytáborban voltam, 

mert megtanultam pár éneket a furulyán játszani és sok új gyerekkel 

imerkedhettem meg. Köszönöm Szerafina nővérnek, hogy foglalkozott 

velünk és remélem máskor is lesz még ilyen táborunk! M. F. Milán 

- Ez a tábor nagyon jó volt, mert sok éneket tanultunk furulyázni és ezen kívül még szépeket kézimunkáztunk. 

Örülök, hogy ezt megszervezték nekünk! B. Melinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hírek, infók: 
-  Július 24 és Augusztus 11 között 

angol nyelvoktatás lesz  

délelőttönként a szentjobbi 

iskolában.  

Kértem és kérem a gyerekeket, 

hogy úgy mint az elmúlt években, 

vagy még jobban, figyelmesebben 

vegyenek részt ezen 

foglalkozásokon, mert ha csak pár 

szót vagy mondatot sajátítanak el, 

az is nagyon jó lesz saját jövőjük 

szempontjából.   

 

 

Gyerekek beszámolója 

a lovagi napról 

- Szombaton 10-kor 

elmentünk házunkból az 

összes gyerekkel a „Vissza 

a lovagkorba” elnevezésű 

rendezvényre. Ott mindjárt 

elkeztünk játszani, mert 

Feri lovag sok érdekes 

játékot hozott nekünk. Sok 

mindenkivel 

megismerkedtem és 

nagyon sokat játszodtunk a lovagokkal. Volt íjászverseny, meg lovagi párbaj bemutató, harcbemutató és volt 

olyan is, hogy mi a gyerekek támadtuk meg a fegyvertelen lovagokat 

és ők csak a pajzzsal 

védekeztek. Krisztina 

nénivel lepényt sütöttünk 

és a huszárok főztek 

nekünk ebédet. Az is 

nagyon jó volt, mikor este 

Géza bácsival énekeltünk. 

Szerintem szuper jó volt ez 

a nap!  K. István 

 - Nekem nagyon 

tetszettek a lovagi játékok meg az nyilazás. Az is különösen  jó volt, hogy este a jurtában aludhattunk páran 

és sokáig fennvoltunk, danoltunk, játszodtunk, beszélgettünk és jókat nevettünk Bélával. Nekem az egész nap 

nagyon tetszett! D. Róbert 

 - Szombaton nagyon jó napunk volt, mert egész nap a szabadban 

voltunk és különféle kézimunkákat tanítottak nekünk. Sok érdekes 

anyagot lehetett használni, lehetett szőnni, fonni. Nekem a lepénysütés 

is nagyon tetszett, mert nagyon 

finom volt. Sz. Andrea 

 - Én most láttam életemben 

először ilyen sátrakat és nagyon jó 

volt közelről megismerni a 

lovagokat. Tetszettek a játékok és 

az étel amit készítettek nekünk. Nekem nagyon tetszett minden! K. Ilie 

Zoltán 

 - Mie mi-a plăcut că am văzut lucruri de pe vremuri și că am învățat 

să trag cu arcul. Mă bucur că am putut fi aici în această zi. Mulțumesc la 

Cristina că a fost alături de mine și că m-a ajutat în toate. Am avut niște zile superbe! A. Roxana 

 - A szombati napunk nagyon különleges volt. A lovagokkal sok érdekes játékban volt részünk, 

nyilazhattunkés és még nagyon élveztem a diótörőt is. Nagyon jó volt az asszonyokkal a szövés megtanulása. 

Sokat játszodtunk egész nap és nagyon jó volt minden. Köszönöm a 

vendégeknek, akik ennyi sok szépet tanítottak nekünk és már alíg várom a 

novembert, hogy újra viszontláthassuk a lovagokat! P. Krisztina 

 

 



Hálás köszönet a lovagi nap  

minden résztvevöjének! 
Lajter Imre mentor 
     SÁROSPATAKI LOVAGOK 

Sipos Zsolt  

Sipos Gábor 

Zajácz János 

Zajáczné Frikker Krisztina 

Zajácz Marcell 

Zajácz Bálint 

Pétervári Csaba 

Takács Sándor 

Madzin Geka 

Fábián Béla 

Albert János apród 

LÁPI MEDVÉK DEBRECEN 

Jónás Péter 

Lőrincz János 

Nagy György 

    DEUS VULT NAGYVÁRAD 

Arany János 

Arany József 

Rencsik Rémusz 

Doroban Bogdan 

Szvedovicz Ádám 

Szvedovicz László 

Szvedovicz Andrea 

Katona Anita 

DEBRECENI ARANYKERESZTES 

LOVAGOK 

Csepregi Tamás Szabolcs 

Magyar Róbert 

Terebesi Mónika 

Sárkány Mihály 

MILITARI CRISTI 

Vedovatti Anildo 

Keresztóri Ferenc 

BOROSJENŐI KÁDÁR ISTVÁN 

HAGYOMÁNYŐRZŐ 

ÍJÁSZEGYESÜLET 

BERETTYÓÚJFALUBÓL 

Tóth Sándor 

Lékó József 

Juhász János 

Menyhárt Ferenc 

ÚTON SZEKÉREN EGYESÜLET 

Molnár Csenge 

Béres Sándor 

Daragó Péter 

Varró Sára 

Türk Ferencz 

Türk Annamária 

BARÁTOK 

Szalai András 

Albert Gábor 

A SZENTJOBBI HUSZÁROK 

HAGYOMÁNYŐRŐ 

EGYESÜLETE 

- házigazda- 

Zatykó Jácint 

Zatykó István 

Kiss István 

 

 

 

Vissza a 

Lovagkorba 

       A Sárospataki 

Lovagok és a szentjobbi 

Huszárok Hagyományőrző 

Egyesülete július 22-én a 

Lovagkort elevenítették meg 

Szentjobb településén. 

Hagyományőrzők 

Sárospatakról, Debrecenből, 

Berettyóújfaluból, 

Nagyváradról, csatlakoztak 

hozzájuk, igazán színes, 

remek elfoglaltságot 

biztosítva az összegyűlt 

gyerekeknek.  

Jó lehetőségek 

adódtak régi gyermekjátékok 

kipróbálására, mint a gólyaláb, lépegető, várfoglaló, ördöglakat, 

stb...  

Lehetett továbbá kézműveskedni, különféle bőr tarsolyokat, 

karkötőket készíteni, fonni, szőni, kakashangot utánzó játékot 

készíteni.  A gyerekek egyik kedvence az íjazás volt, amit alig tudtak 

abbahagyni. 

A lovagok 

sem lustálkodtak, ők a 

délelőtt folyamán 

párviadalt mutattak 

be, majd a nap 

folyamán 

csatajelenetet, sőt íjjal 

való támadást is 

imitáltak. 

 Nagyon látványos 

volt a nagyváradi 

íjjászok különleges 

bemutatója is.  

 

A legeslegjobb viszont a Zatykó István Huszár által 

készített finom babgulyás volt, amely pillanatok alatt elfogyott a 

népes társaságban, a sok játék és munka közepette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hálásan köszönjük mindazok támogatását,  

kik e lovagi nap szervezésében, támogatásában részt vettek!  

Külön köszönet Sipos Zsolt Sáropataki lovagnak a sok háttér 

munkáért, főtámogatójának Lajtel Imre Lovagnak, nem utolsó 

sorban hálás köszönet Zatykó Jácintnak Szentjobb 

Alpolgármesterének a támogatásáért, a gondos háttérmunkájáért és 

a sok fáradtságért, melyet e nemes cél érdekében tett.  

Köszönet továbbá a szentjobbi Huszárok 

Hagyományőrző Egyesületének, hogy felkarolták ezen 

rendezvény megszervezését és a kivitelezésében oroszlánrészt 

vállaltak.  

Köszönjük az RMDSZ és 

a Communitas Alapítvány 
támogatását is, amivel 

hozzájárultak a rendezvény 

sikeréhez. 

A képek maguktól 

beszélnek, aki eljött nem bánta 

meg, de aki otthon maradt az 

bánhatja, mert csodaszép 

élménytől fosztotta meg magát. 

Hálás köszönet     

      mindazoknak akik e csodálatos nap kivitelezésében részt vállaltak. 

Isten áldása kísérjen mindnyájatokat! Szera n 


