
 

 

 

 

PAINTBALL 
VERSENY 

 

a GYERMEKBARÁT MOTOROSOK  

VIII. TALÁLKOZÓJA ALKALMÁBÓL 

2021 augusztus 14-én szerveztük meg Szentjobbon a 

Szent István Szociális Központban a Gyermekbarát Motorosok 

VIII. Találkozóját. Ezen találkozót az elmúlt évek során 

folyamatosan megszerveztük a gyereknap alkalmából, de az 

utóbbi évben elmaradt a járvány miatt. Az időközben felnőtt gyerekek és a 

motorosok is már nagyon sürgették, hogy újra találkozzunk, ezért megszerveztük és nagyon sok 

örömet  okoztunk vele a Szociális Központban nevelkedőknek. 

A találkozóra eljöttek régi kedves barátaink a nagyváradi 

Hawks Motorosklub tagjai, a bihari motorosok, a székelyhídi 

motorosok és nagy örömünkre ebben az évben csatlakoztak 

hozzánk Magyarországról  a Blue Knight Motorosai is. Összesen 

30 motor duruzsolt az udvarunkon. 

A találkozó tíz óra körül kezdődött a szociális otthon 

udvarán, ahova mikor bedübörögtek a motorosok, már mindenki talpon várta őket. (A nevelők azt is elárulták, 

hogy a kisebbek, már hat órakor felébredtek és kimentek az udvarra, annyira várták a motorosok érkezését). 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 
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Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



A szokásos ismerkedés és pár csapatépítő játék után a 

találkozó egy rendkívüli motorozással folytatódott. A tizennégy 

év felettiek nyeregbe szálltak egy-egy motoros mögé, a kisebbek 

autóval követték őket,  így mentünk át Székelyhídra, ahol egy 

fergeteges PAINBALL VERSENY vette kezdetét a KINGDOM 

PAINTBALL jóvoltából. A verseny délután két óráig lefoglalta a 

játékosokat, akik a 

jól kilakított pályán 

csoportokban játszodtak. A motorosok nagyon jól tartották 

magukat, bár lehet, hogy a több éves tapasztalat szólt 

mellettük. Végül is mindenki nyert, hiszen a közös játék, a 

csapatszellem volt a lényeg. 

Délután  visszatérve Szentjobbra egy ujabb meglepetés 

várt a gyerekekre, hiszen megérkeztek a Blue Knight 

motorosai Magyarországról. A közös ebéd után, ezek a 

motorosok este későig motoroztatták a gyerekeket, akik teljesen odavoltak a boldogságtól. A versenyről és a 

találkozó élményeiről a gyerekek számolnak be.   

Részünkről szeretnék köszönetet mondani minden motorosnak, hogy időt és fáradtságot nem sajnálva, 

résztevettek ezen találkozón! Sok üdvözlet azoknak is, akik a háttérből támogattak minket és minden 

jótevőnknek!  

Nagy köszönetet mondunk 

a Romániai Magyar Demokra 

Szövetségnek  és a Communitas 

Alapítvány Sport Szaktestületének, akik 

ugyancsak nagylelkűen támogatták ezen találkozó 

Paintball Vetélkedőjét. Hálás köszönet érte! 

Szerafina nővér 

 

Zsanett (11 éves): 

Nekem nagyon 

tetszett ez a nap és 

örülök, hogy 

eljöttek hozzánk a 

motorosok. Az a jó, 

hogy megismerkedtem velük és sokat motoroztunk. Megismerkedtem 

Zoltánnal és szerintem nagyon kedves volt velünk. Nővérnek is 

köszönöm, hogy megszervezte nekünk a paitballt, mert szerintem nekem 

nagyon jól ment és nem is lőttek meg engem. Köszönöm a 

konyhásoknak is a finom bográcsost, na meg a nagyon finom 

fánkot!!!  

Jól kimotoroztam magam és minden motorossal 

megbarátkoztam. Nagyon szeretném, ha jövőre is eljönnének 

hozzánk ezek a motorosok! 



Andrea (17 éves): Szombaton reggel tíz óra körül érkeztek 

meg hozzánk a motorosok. Nagyon örültünk mindnyájan ennek a 

találkozónak. Miután megismerkedtünk, kicsit beszélgettünk és 

játszodtunk, átmentünk motorral Székelyhídra. Nagyon hosszú volt 

az út, de én nagyon élveztem.  

A paintball szerintem szuper jó volt, csak kár, hogy valaki 

rálőtt Istvánra és ettől mindenkinek elment a kedve. De azért 

nagyon jól játszodtunk és hazaérve meg a Magyarországi 

motorosokkal motoroztunk késő estig. Köszönöm ezt a jó napot! 

 

Ilie (12 ani): Această zi a fost super frumoasă! Când au sosit 

motocicliști am făcut cunoștință cu ei și apoi am plecat la drum spre 

Săcuieni cu motoarele să ne jucăm paintball. Acolo a fost super 

bine, ne-am distrat mult. Când am revenit la Saniob și aici ne-am 

jucat mult cu motocicliști. Nu am să uit niciodată această zi și 

mulțumesc tuturor celor care au contribuit ca să avem așa o zi 

minunată!!! 

 

Diana (11 éves) 

Nekem nagyon tetszett amikor megjöttek a motorosok. Már 

mindenki nagyon várta, hogy ide érjenek. Amikor megjöttek 

sokakat megismertük, mert már voltak máskor is nálunk. 

Amikor kicsit megpihentünk, játszodtunk, majd elindultunk 

paintbolozni. Én kocsival mentem  a nővérrel, a nagyok meg 

motorral. Amikor odaértünk beöltöztünk és kezdődött a játék. 

Csak Zsolti véletlenül meglötte Istvánt, tényleg véletlenül. De 

mi aztán jól szórakoztunk. Andival megismertünk egy lányt, 

aki ott dolgozott és nagyon jól megbarátkoztunk vele. 

A paintbolozás után visszatértünk Szentjobbra és itt 

aztán mi a kicsik is mehettünk a motorral... Szuper jó 

érzés volt! Megismerkedtem Laci motorossal és vele 

sokszor mentem a motoron. Nagyon jó volt, hogy itt 

maradtak estére is a motorosok, mert így többet tudtunk 

velük beszélgetni.  Én nagyon örvendek, hogy ilyen jó 

napunk volt. Szerintem ez volt a vakáció legszuperebb 

napja, kivéve, amikor strandra mentünk, mert az is szuper 

volt!!! 

 

 



Cristina (17 ani): 

Sâmbătă dimineața au venit la 

noi motocicliști pe care i-am 

așteptat cu nerăbdare cu toți. 

După ce au sosit am început să 

ne cunoaștem. Pe câțiva dintre 

ei le cunoșteam deja dar au 

venit și motocicliști noi din 

împrejurimi și din Ungaria. Mai târziu ne-am jucat puțin cu ei și am plecat la drum spre Sâcuieni. La 

paintball eram în echipe și aveam uniforme. Am început să ne jucăm și a fost super distractiv și ne-am simțit 

foarte bine. După ora 14.00 am plecat spre casă, unde bucătăresele ne-au așteptat cu mâncare delicioasă și 

am mâncat cu toții ca într-o familie. După masă am mai stat puțin 

de vorbă și ne-am jucat.  

Cel mai mult mi-a 

plăcut că am mers cu 

motoarele foarte mult. Deci 

ziua de sâmbătă a fost o zi de 

neuitat!!! Doresc să 

mulțumesc tuturor 

motocicliștilor că au venit la 

noi și și-au făcut timp pentru 

noi. Vă mulțumim!!! 

 

 

 

 

Sok szeretettel köszöntjük e héten 

születésnapjuk alkalmából 

Patcas Beni fiatalunkat és 

Mikó Éva kolléganőnket! 

 

Isten éltessen sokáig benneteket! 

Hírek, infók: 

- Augusztus 17-én abban a nagy megtiszteltetésben lesz része 

Központunknak, hogy ismét meglátogat minket  

Wolfgang Sobotka úr, az osztrák parlament elnöke. Sok 

szeretettel várjuk őt, a kíséretét és természetesen Georg 

Wilfinger Apát urat, akik zsúfolt naptárukban szabaddá tettek 

egy napot, melyet szeretnének velünk eltölteni.  

 

- Augusztus 18-20 között Feketeerdőre mennek táborozni 

Központunk gyermekei, a Biharpüspöki Mereu Impreuna 

Gyermekotthon és a Tenkei ProRoma People2People iskola 

gyerekeivel együtt. Ezen tábort a Catunul Verde alapítvány vállalta 

fel. Hálásan köszönjük előre is a programokat és a kikapcsolódást! 

- Ezen nyár utolsó tábora Aug. 30-Szept. 5 között lesz 

Szentjobbon, a FURULYATÁBOR. Még fel lehet iratkozni a 

megmaradt helyekre.   

 


