
Dufek Mária 

Gondold meg 

Teremtőnk ajándékai vagyunk, 
ha nem becsülsz, Őt veted meg. 
Szívünkbe hajlandóságot kapunk, 
megszülethessen gyermeked. 
Sebeidre kötszerek, foltjai 
gyengéidnek, fedezéked, 
életednek célba ért nyilai, 
mindezek mi vagyunk néked. 
Anyád, nővéreid, nőd, lányaid, 
gyöngébb nembeli emberek, 
örökké jóban, rosszban társaid, 
jelenlétünk megszenveded. 
Mégis nélkülünk semmivé lennél, 
hamvában halódó parázs. 
Gondold meg, ha ránk szót emelnél, 
akadna-e feloldozás? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Márciusi köszöntők 
Március megérkeztével 

hazánkban szép szokás a nőknek kis 

kitűzőket ajándékozni. A Márciuska  

a tavasz hírnöke. Vidámságra 

hangolja a szíveket és mosolyt csal 

az emberek arcára. 
Románia egyike azon országoknak, 

ahol a nők nemzetközi napját, március 8-át, az 

egész ország megünnepli. Ilyenkor a szép nem 

képviselői (a lányok, nők, asszonyok, nagymamák) virágokkal vannak 

elhalmozva és köszönettel: létezésükért, munkájukért, áldozataikért.  

Központunkban is örömmel  ünnepeltük meg ezt a szép 

napot Rafaella nővérnek és a házfelelősöknek 

köszönhetően. 

Sok köszönet 

mindazon 

nevelőknek is, akik 

segítettek a 

márciuskák 

elkészítésében a 

vásárok részére és 

Oanto Julia 

asszonynak az 

önkéntes besegítéséért! 

 
Köszönjük a felköszöntéseket és a szép 

virágokat! 
 

 

 

 

 

 

 

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

https://www.poet.hu/szerzo/Dufek_Maria


 

Búcsúzás a jó kollégáktól 

Az  elmúlt hetekben kissé nyomasztóvá vált Központunk  munkaközösségének hangulata. Elbúcsúzni 

készültünk olyan kollégáktól, akikkel már nagyon sok éve dolgoztunk együtt és azt hiszem mindnyájan 

érezzük, hogy nélkülük már nem lesz ugyanolyan a szolgálatunk.  

Igen, mert ők nem csak dolgozni jártak ide, hanem szívüket lelküket beleadták 

a szolgálatba, amit a gyerekek nevelése jelentett.  

Miklós Jutka, mint nevelő mindig lelkiismeretes és segítőkész volt. Nagyon 

sokat tett már első perctől a gyerekekért. Meg sem tudom szálmolni hányszor hozott 

otthonról gyümölcsöt e kertjéből, kézimunka anyagokat adományozott és  mindig 

szívesen besegített a különféle munkálatokba, soha nem kímélve magát, vagy idejét. 

Hálásan köszönjük a sok év lelkiismeretes munkáját!!! 
Darabont Sándor mellet soha nem unatkoztunk. Mindig tudott mondani 

valamit, amivel feldobja a társaságot, de 

emellett bármikor lehetett számítani a 

segítségére. Mondhatni ezermester volt. 

Bármire megkértük szívesen elvégezte, és ha 

nem értett hozzá, akkor addig ment, amíg 

megoldást talált.   

Nagyon fog hiányozni a gyerekrészlegen, 

hiszen egyetlen férfi volt, akire igazán lehetett 

számítani. A fiatalok és gyerekek egy apaképet 

láttak benne és életpéldát is. Köszönjük neki mindazt, amivel 

megajándékozott az évek során! 
Rafaella nővér főleg a romány anyanyelvű gyerekek védőangyala volt. Sok örömben, kiváltságos 

kirándulásokban részesítette a gyerekeket. Ő volt éveken át a Feketeerdei táborok főszervezője és kivitelezője, 

a különféle jótékonysági vásárok legfőbb mozgatórugója. Nagyon fognak hiányozni a jó beszólásai és a 

leliismeretes háttérmunkája. Köszönjük a rengeteg munkát, mit a gyermekek érdekében tett! 

Hálánk jeléül a Szivárványház munkatársai egy közös pizzázással búcsúztattuk el őket, kívánva, hogy 

életük új szakaszában is jó barátokra, kedves munkatársakra találjanak és örömteli legyen egész életük. 

 

 


