
 

 

  

 

 

Furulyatábor  

 Az elmúlt hét folyamán, 

Június 24-30 között,  

furulyatábornak  biztosított 

helyszínt  Központunk.  A táborba 

22 gyerek iratkozott be, kilencen a 

Szent István Szociális Központból,  

a többi gyerek pedig a faluból. 

 A gyerekekkel két 

csoportban folyt a foglalkozás. A 

haladó csoportban voltak azok, akik már évek óta furulyáznak. A kezdők csoportja pedig  a Törpe 

daloskönyv:  Kisgyermekek köttáskönyvéből kezdték 

megtanulni a furulya alapjait.  

 A gyerekek 

nagyon élvezték a 

foglakozásokat és 

érdekelte őket, hogy 

mind többet tanuljanak. 

Délelőttönként  a 

haladók a kisebbekkel 

külön elvonultak 

gyakorolni  és ez számukra is nagy élmény volt, hiszen 

továbbadhatták azt a tudást, amelynek ők már birtokosai.  

 A kitűzött anyagot nagyon ügyesen elsajátították 

úgy a kezdők, mint a haladók.  

 A tábor végén a furulyatábor résztvevői elmentek 

a székelyhídi Gyermek Jézus Strandra, ahol mindenki 

kedvére kikapcsolódhatott.  

 Köszönettel tartoz  unk a tábor főtámogatójának, 

az RMDSZ-nek és a Communitas Alapítványnak, hogy  

táborunk létrejöhetett, valamint a Szent István Szociális 

Központnak, aki  helyszínt és remek hátteret bíztosított a 

tábor részére. A gyerekek nagyszerűen érezték magukat 

és sok szép új dallal gazdagodtak a hét folyamán. 

Köszönöm mindnyájuknak a remek helytállást! Szera n. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyermekláncfű 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, 
úgy kapcsolódnak egymáshoz  a mi életeink... A  C A R I T A S  S Z E N T  

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  
V I I .  É V A D  2 7 .  S Z Á M  

J Ú L I U S  



Furulyatáboros élményeink 

 

 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)   



 

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. 


