
 

 

 

 

Furulya tábor 
Augusztus 30 és szeptember 5 

között Központunk ismét egy 

Furulyatábornak adott otthont. Sajnos 

a falu gyerekeinek körében nem 

örvendett nagy lelkesedésnek, de a 

Szent István otthonból tíz gyerek 

iratkozott fel a táborba. Közülük 

négyen már haladó szinten 

furulyáznak, ők az elmúlt években is 

résztvettek a furulyatáborokban, velük már egészen jól lehet együtt zenélni. Hatan pedig most kezdtek a 

furulyával ismerkedni és a tábor végére ők is elsajátították a kezdőknek előírt gyermekdalokat.  

A tábor helyszíne rendkívüli volt, ugyanis  Központunk egyik jótevője Cālinescu Armand Theodor úr, 

meghívta a gyerekeket Déznára, ahol pár csodálatos napot tölthettünk a táborban.  

Déznán, a helyi várrom közelében, csodálatosan szép erdős 

környezetben, kezdtük el tehát furulyatáborunkat. A napi programban 

természetesen fontos helyet kapott a furulyázás, akinek kedve támadt 

mindig lehetett elvonulni és gyakorolni. De a Catunul Verde 

Alapítványnak köszönhetőel nagyon szép kézimunka anyagjaink is 

voltak, így az 

esős napokon 

gipsz figurákat 

festettünk és az 

üvegfestés 

tudományát is 

gyakoroltuk. A 

legszebb napok 

mégis azok, 

amikor 

kirándultunk, vagy felmásztunk a vár romjaihoz, ahonnan 

lélegzetelállító kilátás tárul a szemünk elé. 

Nagyon szépen köszönjük ez uton is Magyar 

János és Horgos János mindennapi törődését, 

a helyiségben való kalauzolásukat és azt, 

hogy ezt a táborozást nagyszerűen 

felügyelték.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

   36  szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Sok szeretettel köszöntjük 

szeptember 9-én 

Pál Enikő 

kolléganőnket 

Születésnapja alkalmából 

 

Boldog szülinap a táborban 

                                            

A tábor lezárásaként a 

gyerekek ugyancsak egy 

csodálatos napot 

tölthettek Betfián, ahol a lovak közelében, igazán nagyszerű 

körülmények között kapcsolódhattak ki.  

A tábor célkitűzéseit megvalósítottuk. A résztvevők megtanulták 

a kiválasztott dalokat és azokat a tábor végén elő is adták. Mindenki 

jutalomban részesült és 

ráadásul a legjobbak egy Táncos-zenés produkcióra 

nyertek meghívást, amely szeptember 9-én lesz 

Nagyváradon a Szigligeti színházban. A VUKK 

történetét nézhetik meg a legjobb furulyások.  

Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség  és a Communitas 

Alapítvány ebben az évben is támogatta a Furulya 

táborunkat. A gyerekek sokat gazdagodtak általa és 

nagyszerűen érezték magukat!  Szerafina nővér   

 

Beszámolnak a gyerekek:   

Andrea: - Hétfőn mentünk  kirándulni Deznára. Az út nagyon hosszú volt de megérte oda elmenni. 

Ahogyan oda értünk játszodtunk, majd furulyáztunk. Itt nagyon 

finomak voltak az ennivalók, köszönjük nagyon szépen! Este volt 

tábortűz és sokáig fennmaradtunk.  

Másnap pedig felmentünk a hegyre, nagyon nehezen 

felértünk és itt megünnepeltük  Cristina szülinapját.  Meg amikor 

hazamentünk finom torta várt ránk. Nagyon jó volt, hogy így 

ünnepeltünk.  

A táborban nekem az 

üveg festés is nagyon 

tetszett, én négy képet is 

készítettem. 

Szerintem ez a tábor 

nagyon jó volt és főleg az, 

hogy szép környezetben 

voltunk. 

 

 

 

 

 



István: Hétfőn 

reggeli után indultunk 

el Deznára táborozni. 

Amikor megérkeztünk 

nagy szerettetel 

fogadtak minket 

Jancsi bácsiék, majd 

bepakoltunk a 

faházikókba, ahol aludthattunk 

egy pár napot. Utána megebédeltünk és volt 

szabad foglalkozás. Később kezdődtek a furulya 

órák. Volt  aki furulyázni tanult, volt aki 

kártyázott vagy festett. Mindenki talált magának elfoglaltságot. Nekem nagyon tetszett,  hiszen elmentünk 

megnézni a Déznai vár romjait. Amikor felértünk csináltunk képet. Nagyon magasan voltunk és a házak olyan 

picik voltak, mint egy hangyaboly. Később lassan indultunk lefele, mert jött az eső. Miután leértünk volt aki 

pihent, volt aki játszott az udvaron és voltak 

akik furulyáztak. Nekem ez a tábor nagyon 

tetszett! 

Köszönyjük Jancsi bácsiéknak, hogy 

fogadtak minket és köszönjük azt a sok érdekes 

helyett 

ahova 

elvezettek 

minket.  

Köszönjük a házigazdának Doru bácsinak, hogy rendelt nekünk meleg 

ételt és hogy volt ahol tudtunk jól aludni. Nagyon jó volt számomra ez a 

tábor. Köszönyjük Attila bácsinak és Szera nővérnek hogy elvittek minket 

Deznára és hogy szerencsésen haza is hoztak.  Remélem, hogy még máskor 

is  lesz ilyen táborunk. Nagyon sok szép dolgott láttam! 

 

Zsanett: Én nagyon örülök, hogy résztvettem ebben a táborban. 

Megismerkedtem Jancsi bácsival  meg Árminnal,  meg  a másik Jancsi 

bácsival. Köszönöm, hogy  olyan szép helyet készítetek nekünk, hogy játszhattunk az egész udvaron és 

csúszkálhattunk a drótkötélen. SZUPER VOLT!!!  

Köszönjük a házi gazdáknak is a sok mindent amivel megajándékoztak. 

Remélem, hogy még máskor is lesz ilyen jó táborunk! 

 


