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

Újabb eseményekre készülünk
Az elmúlt héten elkezdtük a gyerekekkel az
úgynevezett Márciuskák készítését, a közelgő február végi
vásárokra. Ez egy kimondottan helyi szokás.
A márciuska (románul: mărțișor) apró, többnyire fémből készült
ékszer, román néphagyományhoz kötődő jelképes ajándéktárgy. Sokáig
négylevelű lóherét, katica bogarat hóvirágot formázott, jelezve a tavasz
közeledtét. Manapság egyre több alakot és jelet vonultat fel és mindenféle
anyagból készülhet. Március 1-jén márciuskát ajándékozni szinte kötelező
figyelmesség Romániában. A tavasz a megújulás időszaka, amikor a meleg
győzedelmeskedik a téli hideg felett. Ez az az alkalom, amikor a férfiak
fehér-piros színű cérnával átkötött márciuskát ajándékoznak lányoknak,
asszonyoknak, mely a szerencse, az öröm, a szeretet vagy a szerelem
szimbóluma. A piros zsinór a tavaszt, a fehér a telet jelképezi.
Szokás volt ilyenkor tavaszi virágokat ibolyát vagy
hóvirágot is ajándékozni, de mivel ezek ma már
védelem alatt állnak, ezért kis festett márciuska
formájában kapjuk meg őket.
Ezen picike ajándékok annál
értékesebbek, ha valaki önkezével készíti el
őket. Ezért bátorítjuk Központunk lakóit
is, hogy saját maguk által készített
márciuskát ajándékozzanak a hölgyeknek.
A kézimunkához az anyagot a
Catunul Verde Alapítvány adományozta
nekünk. Kis fából kiaragott figurák: cica,
kutya, unikornis... és egyéb formák állnak

rendelkezésünkre,
amelyeket tetszés
szerint kiszínezünk, majd, a
feltűzéshez szükséges brosstűt hozzárögzítjük és természetesen
rákötjük a márciuska jellegzetes fehér-piros fonott cérnáját is.
Nagyon jó szórakozás ezen kis figuráknak az elkészítése.
Mindenki elkészített egy párat nem csak saját célra, hanem a
jótékonysági vásárra is, amelyen a nyári kirándulások
megszervezéséhez gyűjtjük az
adományokat. Így a gyerekek
aktívan járulhatnak hozzá a
nyári kirándulások
megszervezéséhez.

Farsangra készülünk
Az elmúlt évekhez hasanlóan ebben az évben is szeretnénk megszervezni Központunkban a szokásos
Farsangi bált, amelyre szeretnénk meghívni más gyermekotthonok lakóit is.
A bál témája a kreatívitásra helyezi a hangsúlyt... ötletes, egyedi jelmezeket szeretnénk látni,
felhasználva különféle anyagokat, különféle munkákat. A jelentkezők részére, minden délután ki lesz nyitva
a kreatív terem, ahol a gyerekek és fiatalok rendelkezésére állnak a mindenféle anyagok, hogy
elkészíthessék egyedi jelmezüket.
Sok sikert kívánunk és segítséget nyújtunk ha kell a jelmez elkészítéséhez!!!
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