
Határon túli magyar gyerekek a Szentes-
Csongrádi Rotary Club táborában 

2010. július 11-én megérkeztek a gyerekek. Beregszászról, Óbecsérıl, 
Kolozsvárról, Nagyváradról, Bánffyhunyadról összesen 15 gyermek jött, továbbá 2 
érkezett Csongrádról és egy Szentesrıl. 

Három felnıtt kísérı segítette munkánkat Óbecsérıl, 
Kolozsvárról és Nagyváradról. Ezzel kezdetét vette a 
Szentes Csongrád Rotary Club által szervezett, 
egyhetes I. Nemzetközi Rotary Alkotótábor. 
 
A tábor megszervezését klubunk 2009. novemberi 
sikeres jótékonysági báljának bevétele, adventi 
forralt bor akciónk, tagjaink adományai és 
támogatóink felajánlásai tették lehetıvé. 
 
A Rotary a különbözı foglalkozású személyek 
világszerte mőködı klubhálózata. Célja a jótékonyság 
és a barátság ápolása. Tagjai szakmájukban és magánéletükben példamutató, 
elismert, toleráns emberek. Társadalmi és nemzetközi szolidaritásról tesznek 
tanúbizonyságot, humanitárius tevékenységeket folytatnak. 
 
A Szentes-Csongrád Rotary Club 2004-ben alakult tehetséges, szegény sorsú 
gyermekek segítésére. 
 
A klubunk által szervezett nemzetközi tábor fı célja a barátság, a közös alkotás, a 
honismeret volt. A programot a Rotary szellemében, 12-14 éves, tehetséges gyerekek 
életviteléhez alakítottuk ki, akik részesei lehettek kézmőves foglalkozásoknak, 
ismerkedhettek a helyi nevezetességekkel, kultúrával, de örömmel mutatkoztak be 
otthonról hozott versekkel, prózákkal, énekkel, táncokkal, saját készítéső 
mőalkotásokkal is. Minden percüket tartalmas programok tették emlékezetessé. 
 
A Tisza magas vízállása miatt a Körös-toroki helyszínen változtatnunk kellett, így 
egyik csongrádi alapító tagunk által felajánlott, csongrádi szılık béli kert és ház lett 
a táborhely. 
 
A magas hımérséklet, a hıségriadó pedig a programokat szerveztette részben át. Így 
folyamatos program átszervezés állandósult az egy hét alatt, de szerencsére ezt sem 
a kísérık, sem a gyermekek nem érezték meg. 
 
Szerveztünk városnézést Csongrádon, Szentesen és egy napot töltöttünk 
Ópusztaszeren a Nemzeti Emlékparkban. Volt zenei est, egyszer tábortőznél gitáros 
éneklés, egyszer karaoke és disco. Pénteken élı zene és tánc a Csongrádi 
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Mővésztelepen, ahol a Molnár Dixieland Band biztosította a fergeteges hangulatot,  
 
Kedvünkért a csongrádi nagytemplom orgonája is megszólalt, ahol énekelhettünk mi 
is. Betekintést nyertek a táborlakók a katolikus és református hitvilágba és a 
csongrádi Nagyboldogasszony templom tornyából, madártávlatból is megcsodálhatták 
Csongrádot és környékét. 
 

 
Múzeumokat látogattunk Csongrádon és Szentesen, foglalkozások keretében 
tárlatvezetés és agyagozás tette színesebbé programunkat, továbbá archeológiai 
ásatásokat láthattak a gyerekek. 
 
A csongrádi pékségben tett látogatás külön élmény volt, az iskolában pedig kézmőves 
foglalkozás részesei lehettek a gyerekek. 
 
A csongrádi és a szentesi városháza sem maradt ki a látogatásokból. 
 
A Szentes és Csongrád közötti távolságot egyik rotarysta tagunk fogatán, lovaskocsival 
tették meg a gyerekek, amit sokat emlegettek. Azok a Rotarys társak, akik 
megelızték a lovaskocsit, már hírül hozták nekünk a táborba, hogy nagyon nagy a 
nevetés a kocsin, jól érzik magukat a gyerekek. 
 
A Múzsa Mővészeti Iskola segítségével két délelıtt szıttek, agyagoztak, tőzzománc és 
még sok más technikát próbálhattak ki és alkotásaikat el is vihettek magukkal. 
Nagyon élvezték a fiúk és a lányok is. 
 
Érdekes kulturális program volt a Szentesi Krúdy Gyula Baráti Társaság verses-prózás 
estje. Nagyon jól sikerült a csütörtöki csillagtúra is, ahol játékos feladatokkal 
főszerezve kb. este kilenc órától éjfélig gyalogoltunk. 
 

Határon túli magyar gyerekek a Szentes-Csongrádi Rotary Club táborában. 
Fotó:Tímár Ferenc
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Sütöttünk kürtöskalácsot, tábortőznél pedig szalonnát.  
 
A nagy meleg miatt három délutánt Csongrádon és egyet Szentesen töltöttünk a 
strandon. Szentesen a csúszda, Csongrádon pedig Gergely Ildikó programjai tették 
felejthetetlenné az uszodát. Kipróbálhatták az aquafitness-t, összemérhették a 
csapatok erıiket a sorvetélkedıkön.  
 
A gyerekek bemutatkozása sokszor ámulatba ejtette az esti programokon résztvevı 
látogatóinkat. Hiszen versekkel, énekekkel, prózákkal készültek, játékokat, táncokat 
mutattak be, illetve tanítottak nekünk. 
 
Szombaton, azon az egyetlen napon, amikor egész nap a táborban maradtunk, a 
gyerekek tanúbizonyságot adtak a táborban szerzett ismeretekrıl, egyéni tudásukról. 
Több fordulós vetélkedı volt a kialakult csapatok között. Ez matematikai versenybıl, 
egészségügyi, honismereti és városismereti részbıl és természetesen sportból állt. A 
nagy meleg ellenére komolyan vették a versenyt, ragyogóan teljesítették a 
feladatokat a csoportok. 
 
A tábori élet hasonló volt, mint mindenkor, mindenhol. Kora hajnalban feküdtünk és 
a kora reggeli órákban, 7.30-kor kezdtük a napot, ez azonban nem akadályozta 
jókedvünket. 
 
A tábor a barátságról szólt. Valóban nagyon jó hangulat volt, nagy barátságok 
köttettek a tábor ideje alatt. A gyerekek nagyon gyorsan barátokra leltek, a 
csapatszellem már az elsı napon kialakult. 
 
Csodás, közös élményekkel, érzelmekkel tértek haza. Örültek az itt eltöltött egy hét 
minden percének, az új barátoknak, és bánkódtak is egy kicsit amiatt, hogy a 
táborozás ilyen gyorsan véget ért. 
 
Mindenki várja, hogy a következı évben ismét eljöhessenek ebbe a táborba és 
találkozhassanak egymással. 
 
Köszönettel tartozunk a fı szervezıknek, a tábor vezetıinek: Gergely Ildikónak a hely 
rendelkezésre bocsátásáért, a szervezésért és a többieknek: Kovácsné Gila 
Erzsébetnek, Labádi Krisztinának, Losonczi Zoltánnak, Beleonné Arinak, Lekrinszki 
Évának, Timárné Staberecz Terikének, Tímár Ferencnek. 
 
Köszönet Ledóéknak, a csodálatos zöldségekért, paradicsomért, paprikáért, 
uborkáért, Borsos Zsigmondnak a finom almaléért, Szarvas Pálnak a többletköltségek 
fedezéséért és a finom ıszibarackokért, Tóth Sándornak a kifogyhatatlan 
májkrémért, libazsírért. 
 
Horváth Zoltánnak, aki lovaskocsijával a kis csapatot Szentesrıl Csongrádra vitte, 
Mészáros Zoltánnak az ópusztaszeri kirándulásért, a költségek fedezéséért és minden 
segítı rotarys társunknak. 
 
Köszönet Héjja Attilának, aki finom kolbászokkal és szalonnával járult hozzá a 
táborhoz.. 
 
Külön köszönettel tartozunk Csongrád város Önkormányzatának, hogy átvállalta a 
napi háromszori étkeztetést, ami nagy anyagi támogatás volt számunkra. 
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Nagy izgalom, sok elıkészítı munka elızte meg rotary klubunk elsı ilyen nagy 
vállalását, de jó érzéssel nyugtázhatjuk, hogy sikeres volt, érdemes volt. 
 
a Szentes-Csongrád Rotary Club vezetısége  
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