
Nekem nagyon 
tetszett a tábor és a 
társaság és még nagyon 
tetszett a sok játék!  

Köszönöm, hogy 
résztvehettem mindenen 
és köszönöm, hogy itt 
lehettem.   Péter HU. 

Nekem nagyon tetszett az, hogy újra találkozhattunk a 
Magyarországi gyerekekkel és az is tetszett, hogy megismerhettem 
új embereket is.  

Nagyon tetszett a táncverseny, a filmnézés a szabadban éjjel.  
Szeretném megköszönni a Magyarországiaknak, hogy újra 

eljöttek és együtt tölthettük el ezt a táborozást.  István CSS 

Nekem nagyon 
tetszettek a játékok és a 
finom ennivalók, amiket 
készítettek.  

Hálásan köszönök 
mindent!   Sergiu CSS 

 

 

  

 

 

 

Táborozás Feketeerdőn 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 

ebben az évben is alkalmunk volt tábort szervezni  Feketeerdőn augusztus 2-9 között, a Bihar megyei 

Gyermekvédelem vakációs házában. Ebben az évben Központunk részéről 14 gyerekkel vettünk részt a 

táborozásban összesen négy felnőttel, míg Magyarországról, a Berettyóújfalusi Gyermekotthonból 8 gyerek 

jött el három felnőttel. A programok levezetését, a gyerekek éjjel-nappali felügyelését a táborozás első 

felében csak Rafaella nővér végezte Fábián Krisztina 

pedagógusunkkal és ez egyeltalán nem volt könnyü 

főleg azokon a napokon, amikor a főzést is a mi 

csoportunk végezte. Ezért, amikor megérkeztünk 

Fodor Kati nénivel szinte felmentő-seregként lettünk 

üdvözölve a táborban. Jó lett volna még pár segítség! 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Sokat 

voltak a levegőn, jókat játszodtak, ismerkedtek és 

sokat túráztak a közelgő erdőkben. Mindenki leírta 

rőviden, hogy mi tetszett  legjobban ebben a 

táborban, ezt most továbbítom az olvasók felé. 

Szerafina 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  3 3 .  S Z Á M  

A U G U S Z T U S  



A táborban az volt a legjobb, hogy találtunk 
üveg-köveket. Sokat viccelődtünk Zsanettel. 
Megbarátkoztunk a  Magyarországiakkal.   

Az is szuper volt, amikor elmentünk a 
vízeséshez.  Diana CSS 

Ce mi-a plăcut la pădurea neagră... 
     Mie mi-au plăcut în tabără 
toate mâncărurile. Mi-a plăcut  
faptul că ne-am înprietenit cu copii 
din Ungaria, ne-am jucat 
împreună. A fost super! 
  Am mers de mai multe ori în 
pădure, ne-am urcat pe munte...etc. 
 Așa că am hotărât să-i mai 
cer sorei Rafaella să ne mai aducă 
aici!   Ilie CSS 

 Számomra ez volt az első 
alkalom, hogy Feketeerdőre 
jöttem táborozni és nagyon jól 
telt, mert a fiukkal sokat 
játszodtunk.  

Különösképpen 
kedveltem azt a napot, amikor 
Váradról jött Csaba, aki egy 
zseni a rubinkockák 
kirakásában, és kaptam tőle 
egy kockát én is, amelyen 
megtanított pár fogást és még 
akarom magam 
továbbfejleszteni.  

Az is jó volt, amikor a 
folyón játszodtunk és 
papirhajókat eregettünk, mert 
az én hajóm győzőtt. 

A legjobb napom meg az 
volt, amikor jöttünk haza a 
vízeséstől és találtam egy 
hatalmas üveg követ. Nagyon 
nehéz volt, de hazáig cipeltem 
és megtartom örök emlékbe.   

                   Miklós CSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekem nagyon jó 
volt a patakban 
játszani. Mindenben 
résztvehettem. 
Mindenért hála!   

     Szilárd HU 

Minden tetszett 
a táborban!  Az is, 
hogy hegyet 
másztunk és nagyon 
finom ennivalókat 
ettünk.  Regina HU. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon tetszett, 
hogy itt lehetett hegyet 
mászni  és hogy jót 
fociztunk a román 
gyerekekkel!   Viktor HU. 

Szerintem nagyon 
jók voltak a programok, 
sokat szórakoztunk és a 
kincskeresés is nagyon 
tetszett nekem. Köszönök 
mindent!   Vivi HU. 

Nekem az tetszett, hogy 
mentünk hegyet mászni, hogy 
voltunk a vízesésnél és sok 
üvegkövet találtam.  
Bence RO 

Nekem minden jó volt Feketeerdőn és  
köszönöm hogy Rafaella nővér, Szera nővér, 

Krisztina néni és Kati néni  és a 
Magyarországi nevelők, nagyon jókat 
főztek nekünk!     

                                          Zsolti CSS 

Nekem a kincskeresés, a palacsinta evő 

verseny, a focizás,  a hegymászás, meg a 
munka tetszett.    Lorenzó HU 

 



Köszönöm mindenkinek, hogy 
megünnepeltük a szülinapunkat a táborban 
és örvendek, hogy már 9 éves lettem! 
Nagyon finom volt a torta és örültem, hogy 
a magyar gyerekek is énekeltek nekem 
Boldog Születésnapot. 

A táborban az is tetszett, amikor   
               elmentünk hegyet mászni és  
                    bujocskáztunk  a fák 
                               között.    Zsanett 

CSS 

Köszönöm Sorának, hogy 
megszervezte nekünk ezt a tábort és 
örvendek, hogy megtartottuk a 
születésnapunkat.  Nagyon jó volt a 
torta és köszönöm Szera nővérnek, hogy 
hozott nekünk gyertyákat Váradról.  

Minden jó volt! Az is jó volt, hogy 
elmentünk a patakhoz pancsolni és 
kerestünk üveg köveket.  
Roli  

 

A boldog 

9 évesek 

születésnapja 
 

 

 

 

 

 

 

 


