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gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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    Tavaszi vakáció 

Gábor atya 

szokta mondani a 

gyerekeknek, hogy 

neki mindig az a nap 

tetszett a legjobban az 

iskolában, amikor 

elkezdődött  a vakáció. 

Szerintem ezzel nincs 

egyedül.  Központunk gyermekei is nagyon szeretik a vakációt 

és sokszor azt kívánják, bár sosem érne véget. 

Az elmúlt héten, a tavaszi 

vakáció idején,  sok megleptésben 

volt részünk. Miután kipihentük a 

húsvéti locsolás fárradalmait, 

kedden ismét meglátogattak minket 

a Németország Willingen 

helyiségéből Rösch néni és 

segítőtársai. Látogatásuk 

különlegessége, hogy velük jött 

Roswitha Kalrbach asszony is, 

aki rengeteg új és különleges 

kézimunka anyagot hozott 

számunkra és velünk maradt 

egész héten, hogy együtt 

dolgozzunk. Így minden napra 

jutott valami különleges munka:  

 

Szerdán a textifestést probáltuk 

ki, rajzolással és szórásos technikával. 

Mind a két technika nagy sikernek 

örvendett a gyerekek körében, így 

készítettünk mindenki saját részre egy 

szatyrot (a tornaórás cipők 

hordásához) és egy saját díszítésű 

felsőt. 

 

       
       

      
    

    
      

       
     

      
     
      

      
      

  
      

   
  

       
       

      
     

     
      

      
     

      
     
      

       
     

       
    

  
       
   

        
  

       
       

      
     

     
      

      
     

      
     
      

       
      

       
    

  

        
  

       
    

  
      

   

       
  

•Am 13. April wird in Melk eine Benefiz- 
veranstaltung, eine Zaubershow zugunsten 
unseres Sozialzentrums statt.
•Am 17. April wird unser Sozialzentrum 
in Rahmen eines Sozialtreffens
vorgestellt.
•Am 22. April wird uns die 
Sängerin Betty Barta besuchen.

• In den vergangenen Wochen haben uns 
aus Willingen (DE) Frau Rösch und ihre 
Hilfsgruppe besucht. Mit den Helfern ist 
auch Frau Roswitha Karlbach mit- 
gekommen und hat besonderes Bastel- 
material mitgebracht. Sie ist die ganze 
Woche bei uns geblieben, damit sie uns
zeigt, wie man dieses Bastelmaterial 
verarbeiten kann. Jeden Tag haben wir 
etwas Besonderes gemacht: Malen auf 
Textil und auf Glas, Tonfiguren fertigen 
und vieles anderes mehr. Wir haben sogar 
gelernt, wie man eine Hase nähen kann!



 

                            Csütörtökön kis kerámia cserepekből lehetett különféle díszeket 

készíteni, só-liszt gyúrma figurákat gyúrni vagy ötletes szobadísz lepkéket, 

virágokat formázni. 

Pénteken a kisebbek 

zsenília drótból formázhattak 

különféle díszeket, lehetett asztali 

díszeket, képeslapokat, és más 

felakasztható díszeket készíteni.  

Nem tudjuk eléggé 

megköszönni Rosinak a sok 

érdekes és különleges anyagot, amit nekünk elhozott, hiszen ha ezt 

meg kellene vásároljuk többe kerülne mint 1000 lej. Egész héten dolgoztunk belőle a 

gyerekekkel, és még maradt anyag az esős napokra.  

Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik ezt a kézimunka projektet támogatták 

és külön Roswitha Kalrbach 

asszonynak, hogy időt szánt ránk, 

eljött és velünk együtt dolgozott ezen 

napokon. Köszönjük a sok édességet 

és a jutalomtárgyakat is. Személyesen 

köszönöm, hogy megtanított nyuszit 

varrni, amely három délutánomba 

került, de megérte. Köszönet 

mindenért! Szera n. 

 

 

                       Mindenkinek jút tennivaló 

A vakáció alatt a nagyobbak sem unatkoztak.  

A fiúk a juhok, bárányok beoltásában, festésében, 

számozásában segédkeztek. A szabadidőben pedig 

szívesen mentek ki focizni vagy csak pihentek.   

A lányok a kerti veteményezésben, a konyhában 

szorgoskodtak. Sokat pihentek.  

Számos egyéb foglalkozás melett különleges volt a 

húsvéti verseny-délután, amelyre Erika pszihológusnő hívta 

ki a gyerekeket, hogy összemérjék 

tehetségüket, szerencséjüket.  

A gyerekek nagyszerűen élvezték a 

játékokat, különösen a tojáskeresést! 

 


