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     A 

SZÍNES  

M S LY K 

TÁBORA 

Az elmúlt héten ismét táborban 

voltunk. Augusztus 29 és szeptember 2 

között a festő tábor halmozott el minket újabb vakációs élményekkel. A tábor résztvevői 8 nagyon tehetséges 

gyermek Kárpátaljáról, 5 gyerek a Temes megyei Bocsaról, 2 gyerek Nagyváradról és 6 gyerek a Szentjobbi 

Szent István Szociális Központból. A tábor fővédnöke Csongrádi H. Márta 

elismert magyarországi képző-, fotó- és festőművész, nagyon nagy örömmel és 

alapossággal oktatta a fiatal tehetségeket. Boldogan mondhatjuk, hogy a festő 

tábor nagy sikernek örvendett és sok mindenki megmozdult ennek érdekében. A 

Bihar megyei Gyermekvédelemnek köszöngetően Feketeerdőn, a 

gyermekvédelem szabadidős központjában szerveztük meg, a csodálatos erdő 

közepén, ahol bőven akadt ihlet a festéshez.  

A tábor alatt minden gyereknek alkalma volt a sok játék és kikapcsolódás 

mellett, a művésznő irányítása alatt elkészíteni három festményt.  

Első nap a gyerekek egy erdei utat festettek meg egy különleges méretű 

20x50-es vászonra. Ez a kihívás nagyon tetszett, mert kinn a természetben 

tervezhették meg festményeiket és a vászon kihasználását saját maguk dönthették 

el, azaz, hogy álló vagy fekvő képet készítenek. Már itt meglátszott, hogy kiben 

van a legjobb festői tehetség.  

Csoda szép alkotások születtek. 

Második nap 

kedden, egy 40x40-es 

méretű vászonra 

készítettek festményt a 

helység  valamelyik 

templomáról. Itt a 

gyerekek választhattak az 

egyszerű fehér Római 

Katolikus templom, a 

fából készült ortodox 

templom, vagy a modern 

református templom 

megörökítése között. 

Feladatuk itt az volt, 

hogy megtanulják 

lefesteni és kiemelni az 

épületet a természet ölén.  

 

 



Harmadik napon egy 20x20-as 

vászonra csendéletet festettek, az 

erdőben szedett virágok csokráról. 

Feladatuk itt az üveg átlátszósága 

ábrázolási technikájának elsajátítása 

volt. Ezen a napon is nagyon 

gyönyörű munkák láttak napvilágot.  

A csütörtöki napon nem volt 

festés, ekkor a gyerekek a Félix 

fürdőbe utaztak, ahol a President 

Aquaparkban kapcsolódtak ki és 

pancsoltak a vízben. 

A tábor költségei nagyon magasak voltak, az emelkedett árak és a sok 

kiadás miatt. A tábornak  főtámogatója a Nagyváradi SSVP – Páli Szent 

Vince Társaság volt, amely a gyerekek ide-vissza utaztatását, az akvaparkot 

és minden más szükségletük ellátását felvállalta, több mint 7000 lejt 

költöttek a gyerekek táboroztatására.   

A tábor 

megvalósításához a 

fentebb említett 

egyesületeken kívül a 

Bihar Megyei Szociális 

és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, a 

portugál AMI – 

Assistencia Medica Internacional szervezet, Vitéz Lajter Imre 

Partium székkapitánya, a nagyváradi Vincés nővérek 

közössége, a nagyváradi Élelmiszerbank, a  Catunul Verde 

Alapítvány, a Communitas Alapítvány   és a szentjobbi Szent 

István Szociális Központ is hozzájárult.  

 

Hálásan köszönjük 

minden jótevőnknek az 

adományát, a bőséges 

ellátást és a nagyszerű 

tábort, amelyben  

a jelenlevő gyerekek 

részesültek!  Szerafina n. 



Néhány gyerek beszámolója: 

Zsanett (12 éves): - Nekem nagyon tetszett ez a tábor egy részt azért, mert megbarátkozhattam más 

gyerekekkel. Nagyon jól éreztük magunkat és köszönjük szépen Getának meg Szera Nővérnek, hogy 

megszervezték nekünk ezt a tábort. Megbarátkoztam az ukrán lányokkal és a fiukal is. Szerintem nagyon jó 

tábor volt.  

Szeretném külön megköszönni Márta néninek, 

hogy türelmesen és teli jósággal megtanított engem 

szépeket festeni. Nagyon sok képet festettem és igazán  

megszerettem a festést és a színek keverését. Igaz, hogy 

sok időt kellett eltölteni egy-egy festmény mellett és 

mindig kellett 

rajta javítani de a 

végén nagyon 

szép festmények 

voltak.  

Nekem nagyon 

tetszett mindenki 

munkája.  

 

  
 István (18 éves): - Agusztus 29 és Szeptember 2 között Feketeerdőn voltunk Festő táborban, melynek 

vendége Csongrádi Márta néni 
volt, akit mi már jól ismertünk. 
Nagyon örültem, hogy én is részt 
vehettem ebben  táborban, hiszen 
nem tudok nagyon szépen festeni, 
de lagalább megpróbáltam. A tábor 
első napján elmentünk sétálni  az 
erdő szélére és azt a feladatot 
kaptuk, hogy fessük le az erdei 
utat. Másnap egy templomot 
kellett festeni és a harmadig nap 

pedig virágokat vázában.  
Nagyon jól éreztem magam a táborban hiszen megismerkedhetem új 

gyerekekkel, voltak köztük románok és voltak köztük Ukrán gyerekek is. 
Nagyon hamar megbarátkoztam velük és nagyon jól éreztem magam a 
közelükben. Külön köszönöm Szerafina nővérnek, aki évről-évre 
megszervezi ezt a tábort nekünk és figyel arra, hogy  jól érezzük magunkat. 
Külön köszönet a Páli Szent Vince Gyermekmentő szolgálatnak, akik tegnap 
este ellátogattak hozzánk a KATICA Mentőautóval  és  a Páli Szent Vince 
Társaságnak, akik ezt a tábort támogatták. De külön köszönet Szántó Ildikó 

néninek is, aki a házat  
rendelkezésünkre bocsátotta erre a 
táborra és finom ennivalókat rendelt 
nekünk és mindenki másnak köszönet, 
akik  segítettek és támogatták a tábort. 
El sem hiszem, hogy még vannak 
támogatók, akik a táborokat 
sponzorizálják. Nekem nagyon tetszett 
a tábor és örültem, hogy tudtam 
segíteni a tábor alatt. Nagyon tetszett 
a karaoké est, az akadály verseny és a 
lufiállatok vadászása is... szóval minden 
szuper volt! Köszönöm!!!  

Sok szeretettel köszöntjük fel 

ünnepeltjeinket, akik 

 Szeptember elején születtek 

3-án Guja Árpád 

9-én Pál Enci  
kollégáinkat köszöntjük 


