
 
 
 
 
 
Szia Jézus!  
Kérlek, hogy 
segítsd meg az itt 
dolgozókat és  más 
hasonló  
helyzetben levő  
embereket,  hogy 
legyen türelmük 
dolgozni. 
Én hálás szívvel 
köszönöm a 
nevelőknek,  hogy 
két  hétre otthon 
hagyták a 
családjukat, csak 
azért hogy itt 
legyenek velünk. 
Kérlek vigyázz az 
ő családtagjaikra! 
Szeretném, hogy 
minél hamarabb 
tüntesd el a vírust 
és gyógyítsd meg a 
benne szenvedőket, 
azért,  mert talán 
még rájuk is vár 
valami jó és szép.  
Kérlek adj erőt az 
orvosoknak, akik 
nap mint nap 
kockáztatják az 
életüket és 
családjaik életét!  
Köszönöm és 
remélem hogy 
minnél hamarább 
meghallgatod az 
imámat! 
Köszönöm! Sergiu 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Sz. Andrea: Szerintem a karantén azért jó, mert amíg 

bent vagyunk a házon belül, nem kapjuk el a vírust. Minden nap alaposan 

kitakarítunk. Napközben hallgatunk zenét, vagy számítógépezünk. Néha kimegyünk 

sütögetni a hátsó udvarra, tüzet rakunk és akkor énekelünk és még táncolunk is amikor jó 

kedve van  a társaságnak és  jó a hangulat is. Este pedig közösen nézünk filmeket és 

eszünk pattogatott kukoricát, mint a moziban.   

Van amikor bevonolunk a szobánkba és pihenünk. 

Szombaton például  miccset sütöttünk  nagyon finom volt, amíg páran szakácskodtak, 

addig a többiek fociztunk, zenét hallgatunk, majd mikor kész lett az ennivaló jól 

belakmároztunk.  

Jól éreztük magunkat, habár a nevelők nagyon szomorúak 

voltak,  mert nem lehetnek a csaladjukkal (páran 

beköltöztek az otthonba 

14 napra) de hálásak 

vagyunk, hogy itt 

vannak és vigyáznak 

ránk! Ez nagyon is szép 

tőlük! Próbálunk 

segíteni nekik,  

viccelődünk – sokat 

beszélgetünk. 

Reméljük, hogy a karantén hamaroan véget ér és 

akkor mindenki boldog lesz.  

 
D. Claudia: A karanténban  jó is meg rossz is. 

Sokszor csinálunk közösen programokat. Reggelente 

kitakarítunk közösen. Uttána vagy játszunk vagy zumbázunk és vannak napok amikor 

közösen megyünk ki grillezni, vagy egyéb mást sütni a kertben   Esténként vagy tábor 

tüzet rakunk vagy nézünk közösen egy filmet. Nagyon jól elvagyunk főleg, hogyha nem 

civakodunk. 

Nekem nagyon jól esett, hogy a sok nehézség mellett mégis megünnepeltük a 

születésnapomat és szeretném megköszönni a konyhásoknak, hogy csodálatos tortát 

készítettek nekem. Köszönöm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 



Egy kis  összegzés a 

karanténból 

Az elmúlt hetek mindenkit 

elgondolkodtattak. 

Kezdetben jól esett a pihenés, 

a lazítás, de hamarosan 

jelentkeztek a mozgás 

hiányának, korlátozásának a 

jelei. Néha elszabadultak az 

indulatok, előjöttek a sértegető szavak. De ennek ellenére úgy a Szivárványház 

gyermekeit, mint a Tarka kövek házában levő gyerekeket meg kell dícsérjük, mert 

igazán szépen elfogadják a korlátozásokat és igyekeznek a megszabott keretek között 

jól kijönni egymással. Nincs különösebb panasz vagy gond. A felnőttek örömmel 

vesszük, hogy a fiatalok segítenek a ház körüli munkákban, a fertőtlenítésben és a tisztaság megtartásában.   

Köszönöm a fiataloknak a beküldött imákat, melyet ők 

maguk írtak, vagy szerkesztettek, a koronavírus megfékezéséért. 

Nagyon szép imák jutottak el hozzám, melyeket egy-egy számban 

közölni fogok.  

Hogy meddig fog tartani ez a helyzet, azt még nem tudjuk. 

De kitartunk és összetartunk. A lényeg, hogy tartsuk egymásban a 

lelket és támogassuk egymást.  

       Személy szerint nagyon rosszul esett számomra, hogy a 

karanténunk két hete alatt Attila mint a Központ vezetője magára 

hagyott minket. Le, fel kocsikázott a családház előtt, látta hogy az 

udvaron vagyunk és meg sem állt legalább hogy beköszönjön. 

Minden határozatot a szociális munkások hoztak meg és hajtottak végre.  

      Ellenben támogatóink a határon túlról is telefonáltak és érdeklődtek  hogylétünk felől. Sőt minden 

munkatársunk többször is telefonált, még a kitett munkatársaink is többször felhívtak, hogy tartsák bennünk a 

lelket. Ebből mindenki le tudja vonnni a következtetéseket... Vannak dolgok, amiknek megvan a maga 

idejük. A mulasztásokat ki lehet mindig magyarázni, de bepótolni soha sem.  Szera n. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Köszönet nyilvánítás 
Pénteken vehette át központunk Zatykó Jácint Szentjobb alpolgármesterétől, azt a gyorssegély csomagot, melyet a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nagyváradi fiókja állított össze és adományozott 

alapítványunk számára. A csomag tartalma 40 db. FFP2 maszk, 250 db. sebész (normál) 

maszk, 60 db. védőkesztyű, 10 liter fertőtlenítő szer és 5 db. védőruha volt. Hálásan 

köszönjük ezt a nagylelkű életeket védő adományt, mely által eleget tudunk tenni a COVID 

19 vírus megfékezésére hozott egészségvédő előírásoknak és mely által úgy a gyermekeink 

mint az alkalmazottak biztonságban érezhetik magukat.  

         Külön megköszönjük Rajna József atyának a Nagyváradi Katolikus CARITAS 

igazgatójának és alapítványunk alelnökének a gyors és hatékony közbenjárást. 
És nem utolsó sorban köszönetünket nyilvánítjuk az országos és megyei RMDSZ- nek is, 

akik nélkül ez az adományozás nem jöhetett volna létre, hisz ők voltak azok, akik 

kérelmezték Magyarország kormányától ezt a humanitárius szállítmányt és szervezték meg 

ország szerte ennek szétosztását.  


