
Szabó Lőrinc 

       Az áprilisi rügyekhez 

Nem láttalak egy hétig, kis rügyek, 

és közben milyen nagyra nőttetek! 

hüvelyknyire! ... Kilombosodtatok 

és ezer könnyű és friss fodrotok 

halványzöld lángként repdesi körül 

a gallyakat és táncol és örül. 

De szépek vagytok, tavaszi rügyek, 

de bátrak vagytok! Nem kérdezitek, 

mi vár rátok - ha itt az ideje, 

mint a barna földből a rét füve, 

a barna ágból kicsaptok ti is, 

akármilyen hideg az április. 
 

Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek, 
bölcsebbek, mint én, egészségesek ... 

Egy hónapja nem láttuk a napot, 

mégis hittetek és kibújtatok, 

hajtott a szent önzés, küzdöttetek, 

győzni akartatok és győztetek! 

Győztetek, hívő rügyek s levelek, 

irigyelhetem erényeteket: 

bolond idő járt rám is, április, 

hosszú, naptalan, de én e komisz 

tavaszban, mely oly zord és fénytelen, 

hitetlen voltam és reménytelen. 

Az voltam, fáradt, gyáva és beteg, 

utáltam már az egész életet 

s ez kellett, ez a büszke változás, 

szemeimben ez a csodálkozás, 

ez kellett, hogy megváltsam magamat 

és megérthessem a példátokat, 

hős példátokat, parányi rügyek ... 

Egy hét alatt de nagyra nőttetek! 

Zöld zászlaitok felrepültek a 

bokrok, fák és hegyek csúcsaira 

s hiába ez a gyilkos április, 

reményt hirdettek, reményt nekem is! 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

Tavaszi  

felújítás 

udvarunkon 

Központunk udvara 

igazán szép felújításon 

ment át az elmúlt hetekben. 

Ahogy belépünk az udvarra, most 

egy rendezett kert fogad, kis 

rózsalugassal és egy kedves kis 

pihenőhellyel. Az udvarra új 

fűmagok lettek ültetve és bár sok 

munka volt a talaj előkészítésével, 

megérte a fáradtságot, mert szép, 

rendezett kert fogad, amikor 

belépünk az udvarra. 

Sok köszönet mindazoknak, 

akik a munkálatokból kivették a 

részüket, a fiataloknak is, akik 

besegítettek a munkába! Éppen 

arra, gondoltam, hogy fiataljaink 

milyen sokat tanulhatnak és mily 

könnyen szerezhetnek 

tapasztalatot arra nézve, hogy 

hogyan is lehet egy szép 

környezetet kialakítani a házunk 

körül.  

Mindössze csak oda kell egy kicsit 

figyeljenek és résztvegyenek a mindennapi szorgoskodásban.  

 

 

 Gyermekláncfű 
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Beszámolók a vasárnapi 

kikapcsolódásról 

 

Miklós: - Vasárnap 

Nagyváradra utaztunk. 

Először is elmentünk a 

színházba, ahol megnéztük a 

Hamupipőke című mesét. 

Nagyon vicces volt! Az 

egész arról szólt, hogy Hamupipőkét mindig csak 

dolgoztatták. A többi lány pedig nagyon akart 

tetszeni a hercegnek, de végül a herceg Hamupipőkét választotta.  

A színház után 

elmentünk az 

állatkertbe ahol láttam: 

pávát, lámát, antilopot, 

kígyót medvét és még 

sok más állatot. 

Stefanie fizette nekünk 

az egész napi kirándulást és 

Paula segített neki. A parkban is voltunk és ott 

Zsoltival szaltózunk... szuper jó volt az egész 

vasárnapi 

nap! 

Zsanett: - Nekem az tetszett a tegnap, hogy sok mindenféle állatot láttunk 

és mindenki megnézte őket és adtunk enni a póniknak. 

Roli: - Nekem nagyon tetszett a mese és az egész kirándulás. Élmény volt 

elmenni! Örültem, hogy láttam mindenféle állatokat és nagyon vicces volt 

amikor kergettük a kecskéket és az egyik felment a fára.  

Diana: - Hamupipőkét néztük meg a bábszínházban és jó sokan voltak, akik eljöttek megnézni, még apukák is. 

Aztán voltunk állatkertben, ahol nekem nagyon tetszett a strucc, meg a majmok is. Az is jó volt, hogy a kecskék 

közé be lehetett menni, de csak akkor jöttek közel, ha ennivalóval kínáltuk őket, mert másképpen elszaladtak. 

 

Zsolti: - Nekem nagyon tetszett a mese, mert Armanka, az egyik önkéntes aki jár hozzánk, volt Hamupipőke és 

nagyon ügyesen szerepelt. Aztán amikor elmentünk az állatkertbe az tetszett, hogy láttam egy antilopot, úgy 

mint a Csonthülye című 

filmben, az volt a főszereplő 

kedvenc állata. Én nagyon 

jól éreztem magam Váradon 

és köszönjük Stefaninak 

meg 

Paulának 

ezt a 

napot és a 

nővérnek, 

hogy 

elvitt 

minket 

erre a 

napra! 

 

Matiz Teréz 
kolléganőnknek április 1-én 

Danca Claudiának 
április 8-án kívánunk 

sok boldog születésnapot és  

sok örömet életük minden napjára! 
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