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Hola Szigetlakó, Olvasó, Érdeklődő! 
 
A Szigetlakók és az Amigók közös mesekönyvét „tartod most a kezdben”. 
2017-ben lehetőséget kaptunk, hogy a Civil Szigeten bemutathassuk az 
Amigost és közösen alkothassunk a lelkesebbnél lelkesebb Szigetlakókkal.  
 
Ez egy tökéletes alkalom volt, hogy együtt tehessünk a gyerekekért. 
 
Amigóként célunk, hogy a kórházban tartózkodó gyerekek napját szebbé 
tegyük nyelvtanulással, játékkal, beszélgetéssel, barátkozással. A saját 
példánkkal, életutunkkal segítsük és motiváljuk a gyerekeket a 
gyógyulásra. 
 
A Civil Sziget alatt egy kicsit mindenki Amigo lehetett. A Szigetlakók a saját 
nyelvükön írtak mesét a gyerekeknek, készítettek hozzá rajzot és így 
küldtek pozitív energiát, szeretetet, reményt a kicsiknek. 
 
Most ezeket a történeteket olvashatod az Amigos Civil Sziget Mesekönyv 
digitális változatában, az eredeti meséket pedig elvisszük a gyerekeknek, 
hogy még többet tudjanak tanulni és boldoggá tudjuk őket tenni az 
ismeretlen jóakarók üzeneteivel.	 
 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a Mesekönyv megírásában, 
reméljük, hogy jövőre is találkozunk! 

 
szeretettel: 

Amigók 
 

Hola Szitizens and everybody else! 
 
The story-book you are currently holding is co-authored by the Amigos 
and the Szitizens. In 2017, we had the opportunity to introduce you our 
initiative, Amigos for Children Foundation, at the Civil Island of Sziget 
Festival.  
 
This proved to be a perfect occasion to do good together, thus our 
volunteers have been drawing, creating and sharing stories with the 
immensely enthusiastic and wholehearted Szitizens. As Amigos, our aim 
is to motivate children to recover by learning, playing and with just being 
friends. 
 
During Civil Island, everyone could have been an Amigo for a while. The 
Szitizens wrote their tales on their own languages, sharing this way 
positive energy, love and hope with the kids. 
 
In this digital issue of Amigos Civil Island Story-Book you can read these 
tales. While we bring the original manuscripts to the hospitals for the 
children to make them happy with these jolly stories from well-wishing 
strangers. 
 
Thank you for all, who contributed to this magical, small book. Hope to 
see you next year! 

	
	

With love,  
Amigos 

 







































	
	

A barátság 
csodákra képes. 

Köszönjük a csodás meséket! Reméljük, hogy jövőre is találkozunk! 
Thank you for the amazing tales. See you next year! 


