
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

A természet barátok 

táborában 

Központunk 

kisebb gyermekeivel 

az elmúlt héten (július 

20-24 között) részt 

vettünk Nagyváradon 

a Természet Barátai 

Táborban, melyet a 

Cătunul Verde civilszervezet hozott létre, a Bihar Megyei Tanács Szociális 

ügyekért felelős részlegének támogatásával.  

A tábor keretében a gyerekek sok érdekes természetbeli ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak. 

Alkalmuk volt látni és megérinteni különféle fából készült tárgyakat, hangszereket. Ellátogattak Bihar Megye 

Vízügyi Központjába, hol a tiszta víz 

előállítását tekinthették meg. Sok újdonságot 

tudtak meg az újrahasznosításról, a helyes 

tisztálkodásról. 

Mint minden táborban itt is sok alkalom 

adódott a kikapcsolódásra, hiszen 

megtekinthették Apólódór pingvin kalandos 

útját a Várszínházban, íjászkodtak, 

zumbáztak, trükkös varázslatokat tanultak, részt vettek a 

helyes táplálkozás akadémiáján és nem utolsó sorban a 

Május 1 fürdőben kedvükre pancsolhattak a vízben. 

Nagyon szép élményekkel gazdagodva tértek haza a Szent 

István Szociális Központ gyermekei július 25-én, melyet ez 

úton is hálásan köszönünk a főszervezőnek Szabó 

Georgetának és lelkes önkéntes segítőtársainak! Mulțumim 

minunatele zile petrecute împreună!!! Sr. Serafina 

A táborozó gyerekek így 

számoltak be élményeikről: 

Miklós: Először is meg 

szeretném köszönni az 

önkénteseknek és 

Getának, hogy ilyen jó 

tábort szerveztek nekünk! 

Ugyanakkor 

megköszönöm a 

nővéreknek is, hogy 

szállást adtak nekünk az 

ő házukban és esténként 

velük is jó játékokat 

játszhattunk!  



Minden nap valami új 

program fogadott a táborban. Nagyon sokat tanultam a természetről és a romániai vizekről. Újra hallottuk azt, 

hogy nem szabad szemeteljünk, de azt is megértettem, hogy ez a környezet védelméhez hozzá tartozik. Ha egy 

szép tájat akarunk magunk körül, akkor azért tennünk is kell valamit. Ha mindenki vigyáz a földre, a 

természetre, akkor nagyon szép lesz körülöttünk a világ. 

Hétfőn új barátokkal ismerkedtünk meg és én különösen 

nagyon örültem annak, hogy találkoztam azokkal a fiúkkal, akikkel 

az elmúlt évben együtt táboroztunk Arad megyében. Ezen a napon a 

helyes tisztálkodásról volt szó és sok érdekes játékot 

jásztszodtunk.   

Kedden a várban 

megnéztük Apólódór pingvin 

kalandjait, majd a parkban volt 

egy exatlon, amely egy szuper 

jó verseny volt.  

Szerdán különféle varázslatokat és trükköket tanultunk két 

fiataltól Eduard és Biancatól. Ők nagyon ügyesek voltak és nekem 

nagyon tetszettek a trükkök, párat meg is tanultam és megmutattam a 

nővéreknek is este.  

Csütörtökön a vízügyeket látogattuk meg és egy néni sok mindent 

megmutatott nekünk, hogy milyen gépek dolgoznak a vízek tisztításánál. 

Nagyon érdekes volt. Majd köveket festettünk, kagylót gyűjtöttünk és ami 

nekem a legjobban tetszett íjaztunk. Én három lufit tudtam lenyílazni.  

Pénteken pedig szuper jó napunk volt, mert voltunk a strandon. Ott 

nagyon jól éreztem magam. A tábor végén Geta meglepett minket egy 

nagyon finom tortával és gyerekpezsgőt is ittunk.  

Ez eg nagyon jó hét volt!!! Sok köszönet azoknak, akik ezt 

megszervezték nekünk!!! 

Ilie: - Luni de dimineață am pornit cu sora Serafina spre 

Oradea. 

Bagajele 

le-am lăsat 

la surori, 

apoi am 

mers pe 

strada 

Cuza Vodă 

unde ne au 

așteptat 

Geta și 

prietenii ei. 

Aici am început tabăra Prietenii Naturii.  

Mai târziu am mers în parcul Bălcescu unde am dansat zumba cu Csabi. La masă am cunoscut-o și pe Ema, 

micuța prințesă, și ne-am jucat cu ea.  

 Marți am mers la cetate ca să ne uităm la spectacolul Apolodor Pinguinul Călător. Când am ajuns toți actorii 

m-au recunoscut deoarece mai demult am umblat la cursuri de teatru. Și eu eram fericit să-i revăd. 

  



Miercuri am fost în parcul Bălcescu și în parcul 1 

Decembrie unde era super bine fiindcă ne-am plimbat cu 

mașinuțele.  

 Joi am fost la Apele Române și vineri am fost la 

ștrand. 

 Doresc să-

i mulțumesc lui 

Csabi că ne-a 

învățat să facem 

mâncare și lui 

Geta pentru toate 

programele și 

jocurile pe care 

împreună cu voluntarii 

ne-au organizat! M-

am simțit ca într-o poveste toată săptămâna! 

Mulțumesc și surorilor Vincentine că ne-au găzduit în casa lor și 

că în fiacare seară ne-am jucat împreună și ne-am distrat!  

 

Zsanett: - Nekem 

nagyon tetszett ez a tábor. 

Sok új gyermeket 

ismertünk meg, sokat 

játszodtunk együtt és érdekes 

programokon vettünk részt. Annak is örültem, hogy találkoztam 

Csabival. Enikő pedig arra is megtanított, hogy úszógumival nem kell 

féljek a mély vízben, mert nem sűlyedek el. Én azt hiszem Getától és 

Enikőtől tanultam a legtöbbet.  

Minden nap nagyon tetszett nekem, de a legjobb az volt, amikor elmentünk a színházba 

megnézni a pinguint, nagyon jókat nevettünk, mert vicces volt. De a legjobb az volt, amikor pénteken 

elmentünk a strandra.  

Én mindenkinek köszök mindent! Külön köszönöm Rafaella nővérnek, hogy tartottunk egy csajos estét 

és nagyon jó volt minden nap a nővérekkel játszani. 

Zsolti: - Nekem nagyon tetszett ez a tábor, mert 

megismertem több új gyereket: Serban, Joana, Paul, 

David, Avram, Sara, Paula, Ema, Corila, akikkel 

megbarátkoztam és sok felnőtt foglalkozott velünk: 

Daniela, Csabi, Madalina, Geta, Levi.  

Szerintem a legjobb program az volt, amikor 

versenyeztünk. De minden nap nagyon sok érdekeset 

tanultunk.  

Az is szuper jó 

volt, hogy elmentünk 

a strandra és nagyon 

jól játszodtunk, csak 

az volt a szomorú, 

hogy a végén el 

kellett búcsúzzunk 

és már véget ért a 

tábor. Köszönöm 

azoknak akik ezt a 

tábort ilyen jól megszervezték és 

mindenkinek, akik velünk foglalkoztak!!! 



Hírek, infók:  

Gólyahír  

 

Az elmúlt héten szerdán ujabb 

unokánk született!!!  

R. Erika világra hozta második 

gyermeküket Lucas-t.  

Kívánunk számukra jó egészséget 

és sok örömet  szép családjukba!!! 
 

 
 

 

Diana: - Hétfőn kezdődött meg a tábor és ekkor 

megismerkedtünk új gyerekekkel. A legjobb barátaim: Pola, 

Avram és Dávid voltak. Voltolyan nap, amikor a fákról tanultunk 

és láttuk mennyi sok mindent lehet belőlük készíteni: furulyát, 

dobot és sok 

mindent, amit ki 

is lehetett 

próbálni. 

Minden 

nap sok érdekes 

játékot 

játszodtunk és 

Csabi mutatott 

nekünk különféle 

táncokat. 

Pénteken voltunk a strandon, ahol szuper jó volt és sokat 

játszodtam Csabival és Levivel.  Geta nagyon aranyos volt 

mindig és sok mindent tanított nekünk. Köszönöm, hogy ezt a tábort ilyen jól megszervezte nekünk!!! 

 

Roli: - Köszönöm 

Getának, hogy ezt a 

tábort 

megszervezte és 

meghívott 

minket is. 

Szeretném 

megköszönni az 

egész 

önkéntesnek, 

hogy velünk 

voltak egész héten 

és játszodtak velünk 

és tanítottak minket.  

Nagyon jó volt ez az 

egész hét és a sok játék és hogy Váradon voltunk 

egész héten. 

Köszönjük Geta! Hiányzik nekem Ema és te is.   

 

Multe mulțumiri 

pentru aceste 

amintiri minunate! 


