
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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FURULYATÁBOR 
 Augusztus 27-31 között furulyatábornak adott helyet a 

Szent István Szociális Központ. Az elmúlt évekhez hasonlóan, 

most is az volt a tábor célja, hogy  minél több gyerekkel 

megkedveltesse a hangszer használatát, a haladók új énekeket 

tanuljanak és új gyerekekkel bővüljön a furulyacsoport.  

A táborba csak 9 gyerek jelentkezett, öten a faluból és 

négyen a Központból. Ez  kissé lehangolt, hiszen a gyerekek 

többsége napközben csak teng-leng és nincs mit kezdjen 

szabadidejével. De hát eröltetni nem lehet senkit. Mindig is 

voltak, sőt már a bibliában is olvasunk olyanokról, akik 

talentumaikat a földbe      

ássák, mások meg 

szorgalmasan 

kamatoztassák.  

A táborban a kezdők gyermekdalokat, a haladók népdalokat, 

kánonokat tanultak sőt a Nabucco opera egy részletével is 

megismerkedtek. A gyerekek szorgalmasan gyakoroltak és 

nagyon jól összeszoktak a tábor végére, melyet egy strandolással 

zártunk. 

Hálásan köszönjük az RMDSZ és a Communitas 

Alapítvány támogatását, valamint Központunknak a helyszín 

biztosítását. Kertész Magda, Szerafina n. 

 

Gyerekek 

beszámolója a táborról: 
 

Az idei furulyatábor egy élmény volt 

számomra. Mindig örömmel tölt el ha más fiatalok 

között tanulhatok és szórakozok valamint jó volt 

annak is segíteni aki most fogott először furulyát a 

kezében. Ebben az évben mi haladók 

megismerkedtünk újabb zenei ágakkal és nem csak 

népdalokat tanultunk. Ezek egy kicsit nehezebbek 

voltak mint eddig, de a sok gyakorlásának hála 

fejlődtünk. Nagyon jó volt látni illetve hallani hogy 

a kezdők milyen sokat értek el és sok sikert kívánok 

nekik továbbra is! Franciska 
 

         
     

        
      

       
       
     

        
        
        

      
       

       
      

        
       
       

      
       

 

         
      

         
    

         
      

        
       

      
       

    
        

        
        

       
        

       
      

        
        

      
       

     
         

       
  

        
      
  

          
        
        
  

- Am 2. September haben die Kinder gemeinsam 
mit den freiwilligen Pädagogen Geschenke für die 
Wallfahrt vorbereitet.

- Am 30. August haben die Schw. Serafina und 
drei Kinder aus dem Sozialzentrum an einem 
regionalen Diözesantreffen teilgenommen.

- Zwischen dem 27. u. 31. August hat unser 
Sozialzentrum ein Flötenlager organisiert. Das Ziel 
dieses Lagers war, ähnlich wie in den vergangenen 
Jahren, den Kindern die Nutzung des Instrumentes 
schmackhaft zu machen, mit den Fortgeschrittenen 
neue Lieder zu lernen und die Flötengruppe mit 
neuen Mitgliedern zu erweitern. Für das Lager 
haben sich nur neun Kinder gemeldet, fünf aus dem 
Dorf und vier Kinder aus dem Sozialzentrum. Das 
hat mich ein bisschen deprimiert, weil die Mehrheit 
der Kinder während des Tages nur rumhängt und 
nichts mit seiner Freizeit anfängt. Aber zwingen 
können wir niemanden. Die Teilnehmer haben 
fleißig geübt und am Ende konnten sie schon ganz 
gut zusammen Flöte spielen. Das Lager haben wir 
mit einem Badetag abgeschlossen. Herzlichen 
Dank an die Stiftung Communitas und an das 
Sozialzentrum für die Unterstützung.  
Schwester Serafina

- Zwischen dem 1. u. 5. Sept. fahren zwölf Kinder 
des Sozialzentrums, die Sr. Serafina, der Lori und 
die Familie Soos nach Melk, dank der Einladung
von Abt Georg.



Szeptember 3-án 

Crisan Árpád gyermekünknek  

gulya árpád kollégánknak, 

Szeptember 9-én 

Pál EnikŐ 
kolléganőnknek kívánunk 

 

A furulyatáborban én a haladók 

csoportjában voltam, Máté, Franciska és Istvánnal 

együtt. Sok új éneket tanultunk és nagyon sokat 

kellett gyarorolni ahhoz, hogy jól menjen, de végül 

sikerült. A legjobb pénteken volt, amikor 

elmentünk a strandra és este hét óráig lehetett 

pancsolni. Sergiu 

Nekem a legjobban a Csiga-biga 

gyere ki című ének tetszett, mert ezt 

tanultam meg a legkönyebben, a 

legnehezebb ének a Tavaszi szél volt. 

Nagyon tetszett az a nap amikor 

elmentünk a strandra, de minden nap jó 

volt a furulyatáborban, mert egy kicsit 

megtanultam furulyázni. Ilie 
 

A 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ebben az 

évben öt regionális találkozót tartanak a Nagyváradi Római 

Katolikus Egyházmegyében. A harmadik találkozót 2018. augusztus 30-án, 

csütörtökön tartották Érmihályfalván, amelyre Központunkból mi is 

elmentünk István, Andi és Iliével. István így számolt be erről a napról:   

- Csütörtökön délután elmentünk Mihályfalvára. Mikor 

megérkeztünk bementünk a templomba, amely nagyon szép és 

különleges volt. A hívek akik ott voltak köszönetet mondtak 

Istennek, majd megkezdődött a szentmise Bőcskei László 

Megyéspüspök vezetésével. A prédikációt Vakon Zsolt atya 

tartotta és nagyon jó volt. A mise végén pedig imádkoztunk papi hívatásokért az 

Oltáriszentség előtt. István 

Előkészületek a búcsúra 

Az elmúlt héten a 

búcsúra készülve a gyerekek 

közösen Edít  nevelővel 

kitakarították az udvart és 

környékét, valamint szombaton az önkéntes 

pedagógusokkal különféle kézimunkákat 

készítettek a vásárra.  

Ugyancsak a vásárra sok szép kötényt 

varrt Jutka nevelőnk, felhasználva a kreatív 

terem anyagjaiból. Köszönjük mindenkinek a 

munkáját és sikeres vásárt kívánunk!  

 

 


