
A HÉT FOTÓJA:  Hello 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 
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I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  

K Ö Z P O N T   
H E T I L A P J A  
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II. Érmelléki 

Népművészeti Tábor 
 
 Az elmúlt héten, 

augusztus 22-26 között, 
szervezték meg 

Székelyhídon a   II. 
Érmelléki Népművészeti 
Tábort, melyre sikerült 

pár gyereket a mi 
központunkból is elvinni. 

A nagyszabású rendezvény az érmelléki népviseletet, táncelemeket, szokásokat, 
hagyományokat és a régió jellegzetességeit próbálja 
felkutatni, feleleveníteni, bemutatni és továbbadni a mai 

nemzedéknek. A tábor helyszíne a Gyermek Jézus 
Szabadidő és Sport Központ (a helyi strand) volt.   Itt bihari 

és érmelléki táncokat mutattak be a Debreceni Népi 

Együttes táncosai.  Hercz Vilmos a táncegyüttes művészeti 
vezetője évek óta segíti a székelyhídi Zajgó néptánccsoport 

fejlődését. A táborban a haladó néptánccsoport oktatója vo lt 
és a szombati gálaműsorra igazán nagyszerűen felkészítette 

a táncosokat. 
A talpalávalót a diószegi Bakator zenekar húzta.  

A résztvevők megismerkedhettek népi játékokkal is. A szabadidőben a táborozók a létavértesi 

Rozsnyai Gyűjtemény munkatársai által néprajzi előadásokat hallhatnak az Érmellékről, régi viseleteket, 
tárgyakat, fényképeket tekinthettek meg.  

Központunkból Gabriella, Andrea, Claudia és Zsanett vettek részt kitartóan a mindennapi 
megeröltető tánctanulásban. Sergiu, István és Zsolti kipróbálták ugyan a tábor egy-egy napját, de  nem 
óhajtották folytatni a megeröltető gyakorlatokat. A lányok kitartó munkáját egy csodaszép gálaelőadáson 

lehetett megtekinteni szombat délután.  
Szeretném ez uton is megköszönni a tábor 

szervezőinek, a csoportvezetőknek és minden 
háttérmunkásnak ezen szép tábor megvalósítását.  
Külön köszönet Kovács Ági néninek, a székelyhídi 

gyermekotthon vezetőjének, aki ismét nyitott szívvel 
fogadta Központunk gyermekeit. Igaz, hogy sajgó 

talpakkal és jó kis izomlázzal térünk haza esténként, de 
a lányok visszavágytak és semmiért sem mulasztották 
volna el a következő napot.  

Ez mind a jó csoportfoglalkozásnak tudható be.  
Isten áldása legyen mindnyájukkal!!! Szera n. 

                   În tabăra de dans  

Mie mi-a plăcut foarte mult că am învățat să 
dansez și că m-am împrietenit cu mulți copii care 

veneau în tabără și că am făcut baie în piscină. Am 
văzut-o și pe tanti Agi și ne-a felicitat. În fiacare zi 

am avut cam două ore de dans pupular maghiar 
înainte de masă și aproape trei ore după masă. Între 
timp am învățat și cântece și coreografia unui dans 

pe care l-am prezentat sâmbătă în cadrul unui 
spectacol.  Totul era bine organizat și ne-am simțit 

minunat! L. Gabriela 
 

https://www.facebook.com/ermellekinepmuveszetitabor/?hc_ref=ARSTtYmZRVtj51XVOgFjkVMA48l9dhyanU12oWEC1e5ubURdXihUgJ_hNj92NGbUBks&fref=nf
https://www.facebook.com/ermellekinepmuveszetitabor/?hc_ref=ARSTtYmZRVtj51XVOgFjkVMA48l9dhyanU12oWEC1e5ubURdXihUgJ_hNj92NGbUBks&fref=nf
https://www.facebook.com/ermellekinepmuveszetitabor/?hc_ref=ARSTtYmZRVtj51XVOgFjkVMA48l9dhyanU12oWEC1e5ubURdXihUgJ_hNj92NGbUBks&fref=nf
https://www.facebook.com/ermellekinepmuveszetitabor/?hc_ref=ARSTtYmZRVtj51XVOgFjkVMA48l9dhyanU12oWEC1e5ubURdXihUgJ_hNj92NGbUBks&fref=nf
https://www.facebook.com/ermellekinepmuveszetitabor/?hc_ref=ARSTtYmZRVtj51XVOgFjkVMA48l9dhyanU12oWEC1e5ubURdXihUgJ_hNj92NGbUBks&fref=nf


Hírek, infók: 
- Az elmúlt héten négy 
fiatalunk résztvett a 
cserkésztáborban.  
Várom a beszámolóikat 
ezen táborról.  
- Ezen a héten megtartjuk 
Központunkban a  

Himző Tábort. 

Elsősorban a lányokat 
várom egy kis varrásra de 
bárki csatlakozhat, aki 
kedvet érez a varrásra. 
- Szeptember 2-3-án egy 
nagyszerű kirándulásra 
hivatalosak Központunk 
gyermekei.  
Utvonalunk: Ákos , Erdőd, 
Tasnád, Sződemeter, 
Adyfalva, Nagykároly   
történelmi nevezetességei, 
látnivalói.   
Mivel minden gyerek el lesz 
utazva, kérjük a nevelőket 
és a konyhai alkalmazottakat, 

hogy egyeztessenek  a 

felelősökkel, beosztásuk miatt. 
 
A gyerekek szombaton  
½ 9-kor indulnak 
autóbusszal a 
Szivárványháztól.  
Visszatérni Vasárnap 
délután 17 ora körül fogunk. 
Pakolni ünneplő ruhát kell 
két napra, pizsamát és az 
egyéni tisztálkodási 
szereket. A tábort a Gui 

Katalin szervezi.  

 
 

 
 

 
Augusztus 30-án 

zach Erzsébet 
kolléganőnket 

Augusztus 31-én 

pap cristina 
neveltünket 

Szeptember 3-án 

crisán árpád 
fiatalunkat és  

gulya Árpád 
kollégánkat köszöntjük 

  

Beszámolóm a Kalandtáborról 

 Kedden indultunk a kalandtáborba, 

Váradig Szerafina nővér vitt minket autóval, 
majd onnan vonattal mentünk tovább. Amint 

megérkeztünk Révre, segítettünk felállítani a 
sátrakat, és akinek nem volt a sátorban helye, 
az a házban lett elszállásolva. Három csoportba 

osztottak minket, A, B és C-be. Én meg Bobi a 
B csoportba kerültünk, Manci meg az A-ba.  

 A mi 
csoportunk 

szerdán 

barlangászni ment. Szuper jó volt, bár az 
elején kicsit féltem. Volt alkalmunk 

kwadozni és láthattunk síklőernyőzést is. 
Esténként mindig megnéztük a nap képeit 
és nagyon jó volt sokáig fennmaradni.   

 Csütörtökön túrázni voltunk és Áron 
volt a mi vezetőnk.  

Amikor megálltunk pihenni mindig kitalált 
valami játékot. Nekem tetszett az, amikor a 
két kezet előre kellett nyújtani és ha valaki 

ráütött, akkor az a kéz kiesett, ha a másikra 
is ráütött, akkor teljesen kiestél. Amikor 
elértünk a hegy csúcsára, ott találtunk egy 

keresztet, amit egy fiatal hegymászónak 

állítottak.  
 Pénteken és 
szombaton elmentünk 
Pandával hegyet mászni.  Ez 
is nagyon jó volt! 
Megtanultunk a nyolcas és a 
duplacsomózást és olyan 

bogot kötni, amely nem oldódik ki.  

            A hám segítségével megmásztunk 

egy kisebb sziklát. Nagyon jó volt! Este volt 

egy akadályverseny, amely nagyon jól volt 

összeállítva. Sok próbán kellett átmenni, 

különféle feladatokat megoldani.  Aztán meg 

táncoltunk, játszodtunk és beszélgettünk.  

 Vasárnap összecsomagoltunk és 

beszélgettünk. Tibi bácsi, a  táborvezetőnk 

még utoljára ellátott minket jótanácsokkal, 

majd közösen imádkoztunk és barátság 

karkötőket kaptunk, majd indultunk a 

vonathoz. Váradra érve mindenkitől 

elbúcsúztunk és megigértük, hogy jövőre 

találkozunk. Nagyon jó volt ez a tábor és én 

tényleg remélem, hogy jövőre is lesz 

alkalmam résztvenni rajta! B. Zsombor 


