
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

În tabăra Prietenii Naturii 
SERGIU: - Săptămâna trecută am 

fost câteva zile în tabăra 

Prietenii Naturii din Oradea. 

Mie mi-au plăcut foarte mult 

aceste zile petrecute  în tabăra 

organizată de doamna 

Georgeta Szabo. Joi cei de la 

Apele Române ne-au primit 

călduros cu multe surprize. 

Am aflat câteva lucruri 

interesante despre Crisul 

Repede și despre cum se curăță ape. Am văzut bazinul și modul în 

care este curățată apa. Am aflat că apa pe care o curăță acolo este 

destinată diferitelor fabrici.  

După vizită am participat la o 

întrecere. Am creat niște lucrări, folosind  

doar  materialele pe care le-am gasit în 

natură. Eu am lucrat împreună cu Zsolti. 

Noi am vrut să tragem un semnal de 

alarmă pentru ocrotirea apelor. Am scris din 

scoici SOS APA.  

La ora 13.00 ne-am dus la prânz, unde 

am mâncat niste pizza delicoase cu cartofi 

prăjiți. După ce am mâncat ne-am dus 

înapoi să ne jucăm diferite  jocuri cu apă. 

Aceste jocuri au fost foarte amuzante. A 

râs foarte mult și ne-am udat, dar ne-a 

plăcut fiindcă era căldură mare. 

În ziua următoare ne-am dus la Ștrandul cu valuri în 

Băile 1 Mai. Mi-a plăcut foarte mult acolo. Apa era curată și 

totul era bine îngrijit. Ne-am jucat foarte mult în apa cristalină. 

La amiază am mâncat cartofi prăjiți cu pulpe de pui. La sfârșitul 

zilei am mai avut o surpiză enormă. Georgeta a comandat un tort cu care am 

felicitat toți copii născuți în luna August, printre care și pe gemenii Kanalas și pe 

Bobi. Am mâncat tort și am băut șampanie pentru copii. A fost o zi absolut perfectă! 

Doresc să mulțumesc Georgetei și sorei Serafina că ne-au organizat aceste zile minunate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sz. Andrea: - Az elmúlt napokban  voltunk a 

víz ügyeknél és ott sokat mesélt egy nő mindenről, 

ami a vízzel és annak tisztításával kapcsolatos. Utána 

finom édességgel  várták minket, aztán volt egy kis 

verseny és vízi csatáztunk, meg ismerkedtem sok új 

gyerekkel. 

Másnap strandolni mentünk a Május 1 fürdőbe. 

A strandolás pedig csúcs szuper volt, sokat 

játszodtunk új emberekkel ismerkedtünk és nagyon 

jól éreztük magunkat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük születésnapjuk 
alkalmából ezen a héten  

- augusztus 24-én Fodor Hajni 

- augusztus 30-án Zach Erzsébet 
kolléganőinket 

- augusztus 31-én Pap Cristina 
neveltünket. 


