
 

 

 

 

Festő tábor 

Az elmúlt hét 

folyamán Szentjobbon első alkalommal 

szerveztük meg a Festői alapképzés  tábort.A 

tábor 2021 július  27-én nyitotta meg kapuit azon 

tehetséges gyerekek előtt kik Maros megyéből, 

Nagyváradról,  Szentjobb községből és a Szent   

                                                                                     István Szociális Központból  verődtek össze.  
A tábor lelkét Csongrády H. Márta  Magyarországi fotó és képzőművész irányította, aki 

megtanította a fiataloknak és a gyermekeknek a   

helyes festménytervezést, a színek keverésének 

technikáját valamint  a különféle ecsetek és egyéb 

tárgyak használatát a festés során.  

A tábor másik alapembere Vitéz Lajtem 

Imre, akinek a tábor gondolatát köszönjük. Ő 

adott alapos utmutatásokat a kis festőknek, 

lelkesítve őket a szép alkotására, művelésére.  

A tábor nagyon kellemes hangulatban 

telt. A tehetséges gyerekek nagyon szép 

alkotásokat tudtak a tábor végi kiállításon 

bemutatni.  

 

 

Örökre hálásak maradunk Márta 

néninek, hogy ilyen jól tudta irányítani 

a táborozók alkotókedvét. A Szent 

István Szociális Otthon nevében 

hálásan köszönjük az ajándékba adott 

csodálatos festményét, mely örökre 

emlékeztetni fog bennünket a szép 

felfedezésére környezetünkben és 

annak megörökítésére!  

                    Szerafina nővér 

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

  31   szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



A tábor támogatói:   

- Hollandiából Henny Sterks, Bergit Sanders és Harriet 

van der Struijk asszonyok, akiknek ez uton is hálásan köszönjük a táborban használt aquarell festékeket és a 

számunkra bíztosított lenvásznakat. Ugyancsak hálásak vagyunk, hogy a gyermekotthon minden lakóját és a 

táborozókat elvitték egy élménydús strandolásra. Nagyszerűen érezte itt mindenki magát. 

- A tábort támogatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség  és a Communitas Alapítvány is, akiknek a 

előadók utaztatását, a gyerekek Nagyváradi utját, a múzeumlátogatások belépőit és ugyancsak néhány 

festékanyagot köszönünk. 

- A tábort támogatta  a Teuton Lovagrend, akiket Lovag Ferenczi István képviselt. Neki köszönjük a 

gyerekek festési ajándékcsomagját. 

 

A gyerekek 

élménybeszámolói: 

Levente (15 éves, 

Nagyvárad): Kedden 

reggel 10 órakor kezdődött 

el a festő tábor. 

Megérkeztek hozzánk 

Márta néni és Imre bácsi, 

akik először elmagyarázták nekünk, hogy mitől lesz jó egy festmény. Megterveztük a saját munkánkat. Szerdán 

megtanultunk tájképet festeni. Csütörtökön Nagyváradon meglátogattük a Bazilikát, ahol mindent művészi 

szemmel néztünk végig, majd a városi múzeumban megtekintettük a híres nagyváradi 

festők festményeinek kiállítását.  Ez nagyon érdekes volt! Pénteken Nagykárolyba 

utaztunk, ahol megnéztük a Károly kastélyt, majd délután a strandon voltunk. Az 

egész tábor nekem nagyon jó volt! 

 

Bernadett (8 éves, Szászrégen): Nagyon jó volt ebben a táborban. Leginkább az 

tetszett, hogy mindig meg volt mondva, hogy mit és hogy fessünk, de mindig ki 

lehetett javítani. Persze az is jó volt, hogy voltunk a strandon. Már nagyon várom, 

hogy máskor is legyen ilyen tábor! 

 

 



Dorka (13 éves,  Nagyvárad) Számomra 

ez a tábor kellemes volt, mert én Váradon 

a Képzőművészeti iskolába járok rajz 

szakra és kellemes volt együtt festeni más 

fiatalokkal. Amiket Márta néni tanított azt 

én már szinte mind tudtam, de azért jó volt 

helyesen alkalmazni a technikákat és kipróbáltam a fültisztítóval való festést is, ami 

nekem külön élmény volt. Nagyon örvendtem a strandos napnak és minden 

látogatásnak. Az is jó volt, hogy kipróbálhattam a karcolat készítését a Szent László 

szobor előtt. Köszönm ezt az egész hetet! 

 

Bence (12 éves, Szentjobb) Nekem az tetszett, hogy szép tájképet festettünk, színeket kevertünk, sok festési 

módot tanultunk. Voltunk kirándulni, múzeumba, a Bazilikába. A legjobb persze a strandolás volt. Sokat 

festettünk. Jó volt a táborban lenni!   

Timea (13 éves, Szentjobb)   

Boldog voltam, amikor megtudtam, hogy lesz festő tábor. Nagyon 

szívesen csatlakoztam a táborozókhoz. Első nap még csak 

megmutattuk, hogy ki mit tud. Másnap belevágtunk a festésbe 

amit egy nagyon kedves néni Csongrády H. Márta néni irányított. 

Két festményt is készítettünk, vászonra és papirra. Nem is tudtuk 

befejezni az elkezdett munkát, ezért másnap folytattuk. Két nap kirándulás volt, amelyből én a Váradi  Múzeum 

megtekintését találtam kiemelkedőnek, mert ekkor olyan festők kerültek elénk, akik ugyancsak itt születtek 

Váradon. Utolsó napon kiállítottuk a munkáinkat és Márta néni mindenkinek 

átadott egy emléklapot, hiszen rossz festmény nincsen. Egyszerűen csodálatos 

volt a tábor és nagyon várom már a következő hasonló táborozást.  

 



Antal (14 éves, Szászrégen)  Az 

első nap a táborban kicsit furcsa 

volt számomra, mert nem 

ismertem a gyerekeket. A 

művésznőt , Márta nénit, még 

addig sohasem láttam, elsőre 

nem találtam szimpatikusnak, de 

azután megbarátkoztunk. A 

fényképész Imre bácsi minden pillanatot  szívből örökített meg a 

fényképezőgépével. Nagyváradon sok érdekeset láttunk a múzeumban. A 

srandon pedig sokat szórakoztunk a vízben a táborózó társakkal. Összegezve, az 

egész tábor elég jó volt! 

 

István (18 éves, Szent István 

otthon)  A táborban sok 

érdekes dolgot tanultam. A 

színek keverését, a szép 

megörökítését, egy  festmény 

alapos megtervezését. Én nem 

vagyok művész, de szerintem 

szépet alkottam. A legszebb 

napot Váradon töltöttük, 

amikor elmentünk a 

múzeumba és amikor a 

Székesegyházat rajzoltuk le. A 

Nagykárolyba tett kirándulás is 

szuper jó volt, különösképpen 

a strandolás. Szeretném 

megköszönni Márta néninek, 

hogy eljött Szentjobbra irányítani ezt a tábort és sok szépet tanított 

nekünk. Kívánok neki szép nyarat és jó egészséget, hogy máskor is 

tudjon jönni hozzánk! 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük 

augusztus 5-én 

ikerpárunkat  

Zsanettet és Rolit 

 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 


