
Domonkos Jolán 

Május nyomában 

       Megérkezett május, 

kiöltözött szépen, 

smaragdszínű fűben  

virágokon lépdel. 

 

Tölgyfák lombjai közt  

napsugárral táncol, 

leveleknek szélén  

szellővel gitároz. 

 

Esőcsepp csókot  

szór felhők nyakláncából, 

tiarát húz fölénk  

színes szivárványból, 

 

Gyöngypalástja alatt  

kisarjad az élet, 

szemet bont a kalász,  

dalol a természet. 

 

 

 

 

 

 

Május elsejét mi is 

megünnepeltük Központunkban. 

A hátsó udvaron kimentünk a szabadba, 

ahol bográcsost készített nekünk Árpi.  

Jó volt ülni a tűz mellett és melegedni, 

na meg a friss levegőn lenni. Miután 

kész lett  az ebéd, leültünk az 

asztalokhoz és jól megebédeltünk. 

Nagyon jól esett a finom ennivaló a 

friss levegőn. 

Ebéd után sokat játszodtunk a 

szabadban  és este megcsináltuk a 

miccset... Nagyon jó volt és jól 

éreztünk magunkat. Igaz elkapott 

minket egy kicsit az eső de nem 

ilyedtünk meg tőle. A 

lényeg, hogy ezen a 

napon együtt lehettünk és 

egy kicsit jól érezhettük 

magunkat. Remélem, 

hogy még lesz ilyen 

napunk és akkor talán 

többen is lehetünk. István 

 

Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...” 

   18 szám 2021 

Caritas Szent István  
Szociális Központ        Gyermeklánc 



Újdonságok  

a Kreatív teremben 

Az elmúlt hetekben 

kihasználtuk a sok 

szabadidőt, amit a 

meghosszabított tavaszi 

vakáció ajándékozott 

nekünk. Újra kinyitottuk a kreatív terem ajtaját és szép, új kreációkat 

hoztunk létre.  

Először még a húsvét  szellemében kis nyuszikat varrtunk. Majd 

egyre nagyobb alkotásokat hoztunk létre: kötényeket gyerekeknek és 

felnőtteknek. Majd különféle díszpárnákat varrtunk. Van csiga, 

teknősbéka és a gyerekek kedvence: kutya alakú párnánk. Utóbbiak 

annyira jól sikerültek, hogy a fűben is pózoltak számunkra.  

 Zsanett volt a legserényebb, ő minden nap segédkezett 

a kézimunkákban. De gyakran csatlakozott az alkotók 

táborához István is. A varrás nem könnyű feladat, 

összeszedettséget és figyelmet igényel.  Zsanett nagyon 

ügyesen tud bánni a tűvel és az anyagok összevarrását is 

megtanulta. István inkább a daraboló, nagyobb munkákat 

szereti, meg a tömítésben segédkezett sokat.  Aztán be-

bekukkantottak a kreatív 

terembe Roli, Ilie, Andrea és 

amikor már megunták a 

telefonos játékokat Diana és 

Zsolti is benéztek.  Mindenki készíthetett magának egy-egy díszpárnát, 

meg a közelgő jótékonysági vásárokra is készítettünk közösen termékeket. 

Ez utóbbiak célja, a nyári szünet szabadidős 

tevékenységeire gyűjteni költöpénzt.  

Itt szeretném megköszönni jótevőinknek, 

Péter Zidar úrnak a sok anyagot amelyből 

dolgozhatunk. A mintákat és ugyancsak az 

anyagokat köszönjük Lujza asszonynak. Sajnos 

vele már több mint egy éve nem találkoztunk, de 

amikre megtanított minket,  íme jól feltudjuk 

használni.  

 

 

 

 

 

Sok boldog születésnapot kívánunk     

         Május 5-én koléganőnknek 

      Rauch Emmának 
 


