
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Himző tábor 

A nyári vakáció 

utolsó közös mozzanataként Központunkban varró 

tábort szerveztünk szeptember 7-11 között. Mivel 

az egészségügyi korlátozások nem engedélyezik, 

hogy otthonunkba idegeneket fogadjunk, ezért a  

táborba főleg a Szent István Szociális Központ 

gyermekei, fiataljai jelentkeztek. Összesen 13-an 

vettek részt a foglalkozásokon. Nagy 

meglepetésünkre a jelentkező fiúk is végig kitartottak és ugyancsak szép munkákat készítettek el. 

 A foglalkozások nagyon időigényesek voltak és nagy figyelmet igényeltnek. Mivel a jelentkezők közül 

páran még tűt sem tartottak kezükben, egészen az alapoktól kellett kezdeni az oktatást, de igazán dicséretes, 

ahogy dolgoztak és végül szép munkákat készítettek a jelenlevők.  

 A foglalkozásokat minden nap 14-kor kezdtük, a himzési technikák bemutatásával. A varrás oktatását  

jómagam végeztem és nagyon örvendtem, hogy Központunk nevelői is segítségemre voltak. Hálásan 

köszönöm ez uton is Toth Mária, Zak Erzsébet és Fábián Krisztinának a segítségét.   

A tábor minden napján más és más varrási technikával ismerkedtek meg a jelenlevők. Így 

megismerkedtek a székely varrottassal, a 

kalotaszegi írásos készítésével, a matyó 

hímzéssel,  és a sárközi színes hímzésével. 

A tábor végére minden fiatal elkészített egy  

kis hímzett terítőt  az ügyesebbek saját 

nevüket is rávarrták a kézimunkára. 

Táborunk részére a helyszínt a 

Szent István Szociális Központ  

biztosította, amelynek tágas udvara és 

filagoriája nagyon jó helyszínt biztosított  

célunk kivitelezéséhez. 

A Communitas Alapítvány 

támogatását a képzést tartók étkeztetésére, 

az eszközök beszerzésére, de legfőképpen a gyermekek díjjazására fordítottuk. Lévén, hogy most kezdődik 

az iskola, elsősorban iskolai felszereléseket, ruházati cikkeket és édességet kaptak a díjjazottak. Minden 

szorgos munkásnak adtunk egy-egy díjjat, melyet 

vasárnap délután vehették át a gyerekek ünnepélyes 

keretek között 

A képzés szellemi értéke felbecsülhetetlen. A tábor 

idején a gyerekek élvezték az együtt töltött időt, 

alkalmunk volt beszélgetni, egymásra figyelni, segíteni 

egymásnak. A sok munka után végül büszkén mutatták be 

többnapos munkájuk eredményét. A fiukat inkább a 

megigért Kalandpark motiválta, de dicséretes, hogy a 

munkát elvégezték még akkor is, ha az számukra nagyon 

nehéz volt. 

Hálásan köszönjük az RMDSZ és a Communitas 

Alapítvány anyagi támogatását, hogy ezt a tábort 

megszervezhettük! Szera nővér 



A gyerekek őszinte véleménye a táborról: 

Dorka (12 éves):  - Én nagyon szívesen vettem részt ezen a képzésen, 

mert nagyon szeretek varrni és máskor is voltam már hasonló táborban. Az én 

terítőm nagyon jól sikerült, mert egy magyar mintát választottam, kedvencem a 

magyar népmesék motívuma és Marika néni azt mondta, hogy látszik, hogy már 

varrtam, mert ügyesen ráállt a kezem. Nagyon megörvendtem az első díjnak és a 

terítőt a szobám asztalára tettem. 

 

Cristina (16 éves):   

- Én első nap nem voltam a 

táborban, mert azt hittem, 

hogy unalmas lesz, de másnap 

amikor láttam milyen 

szépeket készítenek, akkor én 

is hozzáfogtam és végül 

nagyon élveztem. Mit is 

mondjak? Szerintem jó dolog ezzel tölteni az időt és mikor hallottam milyen sokba kerül a kézi varrottas, arra 

gondoltam, hogy ebből meg lehetne gazdagodni is. Csak akkor nagyon sokat kellene varrni. Minden esetre sok 

érdekességet tanultam és nagyon megörvendtem a díjjaknak, mert lesz amivel 

iskolába menjek. 

 

Sergiu (16 éves): - A kézműves 

foglalkozásokat mindig is kedveltem 

és szívesen pepecselek, de ez a 

varrás nagyon sok időt vett igénybe. 

Végül is második lettem és örültem 

a díjjaknak, de én inkább maradok a 

rajzolásnál. 

 

 

Zsanett (10 éves):  - 

Nekem kicsit segített a 

nővér és mindig 

türelmesen 

elmagyarázta, hogy 

hogyan lépjek tovább. 

Élveztem ezt a varrást 

és azért volt színes, 

mert én szeretem ha 

sok szín van 

körülöttem. Boldog 

vagyok, hogy enyém 

lett az első díj, mert én 

voltam készen a 

leghamarabb.  

 

Diana (10 éves): - Számomra ez a tábor 

kicsit unalmas volt. Sokat kellett varrni és nekem ez 

nem igazán megy, mert én szívesebben telefonozok. 

Ezért aztán lemaradtam sokszor a munkával és nem 

lettem fődíjjas. De végül is elmehettem a 

kaladparkba és ott nagyon élveztem az egész napot. 

 



Zsolti (12 éves): - 

Nekem nem volt kedvem 

varrni, de amikor hallottam, 

hogy pénteken a kaladparkba 

mennek akik elkészülnek a 

kézimunkával, akkor minden 

erőmet összeszedtem és 

dolgoztam. Sokat segített 

Erzsike néni is de végül készen 

voltam és a kaladparkban 

szuper jó volt. Megérte a 

fáradság. 

Andrea (15 éves): - Számomra ez a 

tábor egy jó munka volt. Az első napokon 

azt hittem nem fogom tudni befejezni a 

kiválasztott mintát, de végül sikerült és 

boldog voltam, hogy le tudtam fényképezni, 

feltettem a facebook oldalamra és mindenki 

megdicsért érte. Nekem ez nagyon sokat 

jelentett. 

 

 

 
 

Miklós (14 éves) 

Számomra nagy 

kihívás volt ez a 

tábor. Én nem 

szeretek varni, de 

amikor 

megtudtam, hogy 

akik elkészítenek 

egy munkát 

Margitára mennek a kaladparkba, akkor arra gondoltam, hogy 

mindenképpen megpróbálok jól varrni. Hát a munkám nem 

lett valami szuper, de a kaladparkba elmehettem és ennek nagyon örvendtem.  



Cristina születésnapja 

Augusztus 31-én ünnepelt a 

Szivárványház. Cristina töltötte be          

a 16-ik életévét, amely alkalomból egy 

nagy tortát készítettek számára a 

konyhán, amit jóízűen fogyasztottak el a 

ház lakói. 

Ezen alkalomból mi is szeretettel 

köszöntjük fel Cristinát és kívánjuk, 

hogy élete boldogsággal, örömökkel 

legyen tele és sikerekben gazdag legyen! 

 

A krumpli betakarítása 

 Pénteken a fiatalok és az alkalmazottak egy része Központunk krumpijának 

betakarításával szorgoskodtak. Az őszi betakarítások munkálatait nagyon be kell ütemezni, hogy mire jön az 

esős idő, a termés már a pincében legyen. 

 Nagyon ügyesen dolgozott 

mindenki és hálásan köszönjük a 

fáradtságos, nem mindennapi  munkát! 

 

Új cipők, ruhák 

Az elmúlt hét folyamán Központunk gyermekeinek 

frissitettük a ruhatárát és átnéztük a cipőiket. A legutóbbi 

transpotokból  sikerült mindenkinek megfelelő ruhákat, cipőket 

találni az iskolakezdésre. Ezek a támogatások nagyon jól 

jönnek, hiszen már nem kis gyerekeket nevelünk, hanem 

leginkább tinédzsereket, akik bizony nagyon rászorulnak a 

kényelmes holmikra. 

 

Ugyancsak nagy öröm érte az elmult napokban  

B. Andreát és Istvánt, akik régi kedves ismerősünktől a 

Németországi Rozitól kaptak meglepetés csomagot. Nagyon 

szépen köszönjük ez uton is a kedves meglepetéseket!  


