
 

 

  

 
 

   Húsvét ünnepe 

Központunkban 

 

 Húsvét ünnepére 

Központunk apraja és nagyja nagy 

szerettettel készült. A járvány miatti  

állami intézkedések ugyan 

megnehezítették az ünnepi 

ráhangolódást, de az érzelmeket, lelkünk 

erejét nem tudják ezek megtörni.  

 A Szivárványház lakói nagyon szép rajzokat, dekorációkat 

készítettek az ünnepre. Mindenki segédkezett a nagytakarításban, a 

virágok elrendezésében, 

a kert rendbetételében. 

Szinte nem is éreztük a 

bezártságot, amelyet a 

kijárási tilalom magával 

hozott. 

  

 

 

 

 

 

 

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 



 

A Tarka kövek házának lakói is serényen 

dolgoztak. Nyuszikák lepték el a ház minden 

sarkát és a fiúk saját költeményű 

locsolóverseikkel köszöntötték fel nevelőiket és 

a lányokat. Húsvéti élményeikről ők így 

számoltak be: 
 

Az én húsvétom a karantén alatt 

Miklós vagyok és el szeretném mesélni a húsvétomat a 

karantén időszaka alatt. 

Íme így kezdődött :- Pénteken  Erika a házfőnök bejött közölni,  hogy szigorúbb karanténban leszünk. Én nem örültem neki de azt 

tudtam, hogy eddig is abban voltunk. Az egyik nevelőnk 

Szerafina nővér a másik pedig Anci néni . 

Első nap még minden nyugis volt. Másik nap mentünk ki játszani 

az udvarra és este megnéztünk  közösen a Feltámadási misét. 

Reggel nagyon szépen megterített asztal várt minket és nővér 

kikereste az interneten az ételszentelést és a Kárásztelki papbácsi   

megszentelte az ennivalót.  Ez érdekes volt és nagyon szép 

Hísvéti reggelünk volt. 

Nekem eddig minden nagyon jó volt és remélem hogy jó lesz 

másnak is nem csak nekem. A karantén alatt eddig inkább mindig 

az udvaron játszottam a barátommal. A tegnap Húsvét hétfőre 

mindenki kellet írjon egy verset. Először a fiúk locsolkodtak aztán 

pedig a lányok egy kis vizzel pricceltük le egymást. Jó volt, hogy legalább itthon tudtunk locsolni. 

Ma esett az eső, már nem nagyon lehetett kimenni de Nővér kitalálata azt a játékot hogy a csempén x és 0-zunk. Boldog Húsvétot 

kívánok azoknak az embereknek aki itt dolgoznak és azoknak is akik nem itt dolgoznak már itt!  Miklós.  

  

Zsolti: - Köszönjük Anci néninek és kedves nővérnek hogy bevállalták hogy a húsvétot velünk 

ünnepelték . Sajnálom Anci nénit, mert ő ott kellet hagyja a családját és a férjét is és a hegyet meg a 

kertjét  is, hogy velünk lakjon. Szerintem  nem volt különmbség a tavai Húsvét  meg az idei között,  

mert Nővér velünk tölti a vakációt és ennek mindenki nagyon örült. Csak az volt a rosz most,  hogy nem 

mehettünk locsolgatni. De reméljük hogy jövőre megyünk locsolni. Adja Isten hogy  úgy legyen!    

 Köszönjük a támogatóknak,  külön megköszönjük Georg 

apát úrnak, hogy ennyi minden volt az asztalon kenyértől 

kezdve minden finomság. Sajnálom,  hogy Georg atya és 

Félix atya  nem jöhetnek mi hozzánk. De mikor felhívtuk 

Félix atyát  láttuk, hogy  nem unatkozott,  mert Melkben 

van egy nagy udvar és lehet sétálni. Ez nagyon jó nekünk 

is, hogy  mi is megtehessük és kimehetünk játszani. 

 

A cím:  Húsvét 

Mi már  alig vártuk,  hogy jöjjön el a Húsvét de nem csak mi  hanem a többiek is 

nagyon várták. 

A konyhásoknak szeretném  nagyon megköszönni,  hogy el készítették a sütiket a 

keksz szalámit és a kókuszos süteményt, mert nagyon finom volt.  Maricinek külön meg köszönöm,  hogy segit a konyhásoknak. 

Köszönjük a nevelöknek is, hogy annyit törödnek velünk. Ez a Húsvét is nagyon jó volt nekem de a többieknek is nagyon tetszett. Jó  

volt az idán is bár Erica nem volt velünk az idén de lehet madj jövőre mind együtt leszünk. 

A fiuk meg locsoltak minket és  szép  verset költöttek.  De nem volt spray-ük ezért vízzel locsoltak meg minket de ez is nagyon jó 

volt tőlük. Boldog Húsvétot  kívánok  mindenkinek, aki  itt  dolgozik a  Caritasban!  Szeretetel Diana 

 

 ZSANETT: -  Nekem az volt a legjobb amikor a fiúk meglocsoltak. Még a nevelöket is meg locsolták. 

Köszönjűk a nevelöknek,  hogy törödnek velünk. Már oly sokat törődtek 

velünk és megérdemlik, hogy boldogok legyenek és egéségesek. Azoknak 

is akik elmentek nekik is boldog Húsvétot kívánunk és akik  még 

dolgoznak azoknak is! 

 

ROLI : - A  karantén  alatt    köszönjük kedves  NŐVERNEK  és  kedves  

ANCI   néninek hogy vigyáznak ránk és köszönjük az egész szoc- 

munkásoknak  hogy takaritottak a 

nagy háznál és javitottak minden 

félét ami elromlot és 

KOPASZNAK, hogy 

megjavította  a mosogépet és 

saját kezével készitette és vágta 

a zöldséget és készitett gulyást  

és  hamburgert húsvét hétfőre 

nekünk. Köszönjük neki!                                                                                                                                                                             

 


