
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 Beide Gruppe hat hat das „Zielmaterial” sehr gut 

angeeignet.  

 Abschluss dieses Flötenlagers war das Baden im 

Bad „Kind Jesu” in Sacuieni, wo jeder sich entspannen 

konnte.   

 

 

 

Montagsnachrichten 

Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander 

verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden ... 
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Flötenlager
     

      
   

    
  

    
   

     
      

   
    

  
    

   

     
      

   
     
    
    

  
                

    
     

     
      

    
     
    
    

     

                
                                                                             

   
                

        
   

 In der vergangenen Woche 
zwischen dem 24.und 30. Juni hat 
unser Sozialzentrum ein Flöten- 
lager veranstaltet. 22 Kinder haben 
daran teilgenommen, neun davon 
waren Kinder aus dem Sozial-
zentrum.  
Die Kinder waren in zwei

Gruppen aufgeteilt. In einer Gruppe waren die Fortgeschrittenen, die schon seit Jahren Flöte spielen und die 
andere Gruppe hat sich aus dem „Zwerg Liederbuch” die
Grundlagen des Flötespielens angeeignet.

 
  
    
   
    
   
   
    

        
         

 
  
    
   
    
   
   
    

                  

 
   
    
   
    
   
   
    

                  

 Die Aktivitäten haben
 den Kindern gefallen und
 sie waren interessiert
 daran, dass sie immer
 mehr lernen. Vormittags
 haben die Fortgeschrittenen
 mit den Anfängern gemein-
sam die Lieder geübt und das war ihnen ein schönes Erlebnis, dass sie ihr Wissen und Erfahrungen weitergeben 
konnten.

 Wir sagen Dank an die Hauptförderer, der 
RMDSZ Partei und ihre Stiftung Communitas bzw. 
unserem Sozialzentrum, dass wir mit ihrer Hilfe dieses 
Flötenlager organisieren konnten. Die Kinder haben sich 
wohl gefühlt und sie sind während der Woche mit vielen 
neuen Liedern reicher geworden. Herzlichen Dank an 
alle für ihr Ausdauer! Schwester Serafina



 

 

 A tábor első napján, ujra találkoztunk a 

barátainkkal, akikkel csak az iskolában találkozunk, 

ezért jó ez a tábor, mert összehozza a vakáció közben is 

a gyerekeket. Itt sokat játszodtam és furulyáztam. Új 

énekeket tanultunk és átismételtük a régieket is.  Jó volt 

segíteni az új gyerekeknek a furulyázás elsajátításában és 

látni az arcukon a sikerélményt.  

 Azért volt jó, mert ez a hely nem olyan mint az 

iskola, nem csak a tanulásról szólt minden, hanem sokat 

szórakoztunk is. A játékokkal és a kézimunkákkal kerek volt minden. Szeretnék jövőre is itt lenni! M. 

Franciska (X osztályos tanuló a pedában) 

 

 Sokat játszodtunk. Megismertem Antalt és Bernadettet Maros megyéből. Megtanultunk sok szép dalt 

furulyázni és sokat szórakoztam és nagyon örülök, hogy voltunk a strandon is! R. Beáta (V. osztályos) 

 

 Nekem a 

furulyatáborban 

az tetszett, hogy 

a nővérrel és a 

gyerekekkel 

sikerült 

valamennyire 

megtanulnom 

furulyázni és 

külön 

örvendek, hogy kaptam egy új furulyát, mivel olyan ügyes 

voltam. Nagyon boldog vagyok, hogy átmentem a vizsgán. 

Nekem a legjobban az tetszett, hogy az Europa himuszát is 

megtanulhattam a haladóktól. Most kezdtem el a furulyázást és 

örülök, hogy bár nagyon kemény volt ez a tábor, nekem 

sikerült jól megtanulnom furulyázni. Miklós ( VII osztályos) 

 

 Hol is kezdjem, mint is kezdjem. Szeretném kezdeni az első 

nappal, vagyis a hétfővel. Ez egy kicsit nehéz volt, mert meg 

kellett ismerkedni az új barátokkal, de nagyon jól telt. A kedd 

könyebb volt már, mert már ismertük egymást. Szerdán az egyik 

legjobb furulyás tanított nekünk új játékokat, délután 

megtanultuk Ed Sheeran-tól a Perfekt című zenét furulyázni, 

ami szuper volt. Csütörtökön, mindnyájan izdultunk, mert el 

kellett furulyázzunk három éneket és minősítve voltunk. Nekem 

nagyon tetszett a furulyatábor, de volt egy nagy gond... hogy túl 

rövid volt. S. Antal (VII. osztályos) 

 

  

Minden jó volt a 

táborban, csak az volt 

a gond, hogy hamar 

eltelt. Az volt a jó, 

hogy új énekeket 

tanultunk és sokat 

játszodtunk. Nagyon 

tetszett a tábor s azon 

belül minden.  Sokat 

furulyáztam és nagyon 

szeretem a 

furulyatábort. B. Máté 

(VII. osztályos)   

Es erzählen die Kinder



 

Minden tetszett a táborban de főképpen az, amikor 

kistanár lehettem és taníthattam a kicsiket furulyázni. 

Nagyon izgalmas volt! Szeretek furulyázni és fogok is 

mindig szívesen. Tanultam két új nehéz hangot is 

lefogni a felső szól és a felső fa diezt... ezek nagyon 

nehezek voltak... de megtanultuk. M. Richard (VII osztály) 

 

 Már nagyon sokszor voltam furulyatáborban de mindig 

tanulok valami újjat és külön öröm számomra, amikor a 

kisebbeket taníthatjuk furulyázni. Nekem mindig öröm 

furulyázni és nagyon jó, hogy új gyerekeket ismerhetünk 

meg. Köszönöm azoknak, akik ezt a tábort kitalálták és 

megszervezték nekünk! K. István (IX osztályos tanuló)   

 

  

 

 

 

 

 

Hírek, infók: 
- Június 30-án hivatalosak vagyunk a Gyermek Jézus 

Búcsúra Székelyhídra.  

 

- A vakáció ideje lehetőséget biztosít, hogy szobánkra, 

ruhatárunkra több időt fordítsunk. Kérjük a gyerekeket és a 

fiatalokat, hogy nézzük át a ruhatárakat... a kinőtt vagy 

felesleges holmikat a nevelők segítségével pakoljuk össze 

és jutassuk el a megfelelő helyre, hogy ne foglalja hiába a 

szekrényünkben a helyet. A szép, rendezett szekrényekért, 

szobákért plusz pontok járnak, melyek fejében a nyertesek 

minden héten elmehetnek legalább egyszer a standra. 

 

- A családi sportnapon Központunk minden gyermeke és 

fiatalja résztvehet. A kisebbeknek segítségükre lesznek a 

nagyváradi önkéntes pedagógusok, akikkel a szülői 

versenyeken is résztvehetnek. 

 

- Augusztus első hetében táborba készülünk Feketeerdőre. 

Részleteket Rafaella nővértől lehet megtudni. 

 

- Augusztus 9-én egy osztrák gyermek focicsapat 

vendégeskedik majd nálunk, akikkel lehetőség lesz majd 

közösen rugni a bőrt. 


