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                    TÁBOR   

A  KÖRNYEZET 
VÉDELMÉÉRT 

Augusztus 1-6 között, 

Központunk néhány gyermeke 

ECO táborban vett részt 

Feketeerdőn. A tábort a Catunul Verde Alapítvány 

szervezte és 60 olyan gyermek vett részt benne Bihar 

megye különféle 

területeiről, akiknek 

nem igazán van más 

lehetőségük táborozásra. 

A különféle környezetből (Székelyhíd, Szentjobb, Szalonta, Popesti, 

Nagyvárad) érkezett gyerekek sok mindennel kellett megbarátkozzanak. 

A több nyelvűséggel, a szobák szűkös környezetével, de a legnehezebb 

számukra  a wifi hiánya és a telefonhasználat korlátozott lehetősége volt. 

Aki ugyanis 

telefonálni 

akart, annak 

meg kellett 

tenni négy 

kilométert, az 

első jelig.   

Minden nehézség ellenére, a gyerekek 

nagyszerűen érezték magukat, melyhez nagyban 

hozzájárult a  Prietenia fiatalok csoportjának 

lelkesítő csapata érdekes játékokkal, sok 

vidámsággal és kikapcsolódással. A gyerekek nagyon 

jó élményekkel, érdekes tapasztalatokkal és sok új 

baráttal tértek haza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hírek, Infók:  

- Augusztus 29-Szeptember 2 

között FESTŐI ALAPKÉPZÉS 

TÁBORt szervezünk 

Feketeerdőn.  

Ezen táborban ukrán 

gyerekek is részt vesznek. 

A tábor vendég-előadója 

Csongrádi H. Márta  
fotó és festőművész 

Magyarországról. 

 

A tábor támogatói: 

A Romániai Gyermekmentő 

Szolgálat 

A SSVP- Vincés mozgalom 

A Catunul Verde Alapítvány 

A COMMUNITAS Alapítvány 

és a  Vincés nővérek 

Közössége 

 

 

István beszámolója a táborról:  

Csodálatos Èlmenyek Fekete 

Erdőn! 

 

Hétfőtől-Szombatig Fekete Erdőn 

voltunk kirándulni amit Georgeta 

szervezett meg számunkra. A 

táborba nagyon sok kedves 

aranyos őnkèntessel 

ismerkedhetünk meg ès nagyon sok 

új gyerekkel . 

A táborba nagyon sok játékos feladat volt, 

amit csapatonként kellett elvégezni. Volt 

íjjászat, volt festés, karaoke ès tánc, 

akadályverseny és erdei séta. Valamint a VPK 

egy kis bemutatót tartott arról, hogy hogyan 

lehet a hulladékot újrahasznosítani.  

Köszöntjük azoknak, akik ezt a tábort 

megszervezték számunkra! Külön kiemelném 

Getát, aki kèt gyermek mellett szervezte 

meg azt a tábort. Nagyon sok szép èlmèny 

maradt meg bennem a táborból. Nagyon 

tetszett a tábor, főleg amikor reggel kellett 

menni tornázni.  

Örülök,  hogy elmehettem ebbe a 

táborba, hiszen èn már jövőtől önkèntes 

leszek, ami nem egy egyszerű dolog 

hiszen többször megfigyeltem hogy egy 

önkèstesnek nagyon sok mindenre oda kell 

figyelni.  Én is azért mentem, hogy 

lássam, hogy mi az őnkèntes feladata. 

Három dolog maradt meg bennem: - Az 

első az az odafigyelés volt. Nagyon sok 

önkèntes volt a táborba, és minden 

gyerekre vigyáztak, odafigyeltek,  hogy 

mindenki jól érezze magát. 

A másodig volt a 

tisztelet. Itt az 

őnkestesek 

tiszteletben 

tartották a vezetők 

irányítását és 

elvégeztek 

 mindent ami  rájuk volt bízva.  

 A harmadik az egymás kiegészítése. Ha valaki 

például nem érezte jól magát, vagy fáradt volt, 

akkor mindjárt beugrott más valaki helyette és így 

mindig számíthattak egymásra. Ez nekem nagyon tetszett.  

Már alíg várom, hogy én is önkéntes legyek.  

Sok szeretettel köszöntjük fel 

Augusztus 14-én  

KARL 

NESTELBERGER urat 

Vezetőtanácsunk tagját 

Augusztus 15-én  pedig  

mikó éva 
kolléganőnknek kívánunk 

sok örömet születésnapja 

alkalmából 


