
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

 

A szigoritott karantén utolsó hete  

Az elmúlt hetekben 

rengeteg hír, újságcikk, 

internetes beszámoló, 

pszichológiai elemzés 

jelent meg a karantén várt 

és nem várt hatásairól. 

Mi magunk is talán 

félve vágtunk bele 

ezekbe a hetekbe, 

amikor a világtól kissé 

elszakítva, mégis benne kellett éljünk.  

A kényszerített elzártságnak viszont mi is megtapasztaltuk 

a  pozitív hatásait. Míg az első hetekben inkább kerestük a helyünket, többet 

pihentünk, addig az utolsó hetekben már elkezdtünk  úgy igazán környezetünk felé is 

fordulni.  

Örömmel fogadtam a legújabb fényképeket a Szivárványházból, amikor már a 

fiatalok az udvaron tudnak UNO-t játszani, vagy éppen a diók feltörésében fogtak 

össze. Íme feltalálják magukat! Csak néha időt kell adni arra, hogy észrevegyék azt, 

ami igazán fontos.   

Ugyancsak örvendtem, hogy a gyengébbek tanulásába besegítettek azok, akiknek jobban 

forognak a kerekek. Ez nagyon szép gesztus volt. Az iskolák részéről ugyanis rengeteg tananyag érkezett 

minden diák részére és a számítógépek, okostelefonok, laptopok, mind be voltak fogva a feladatok 

teljesítésében. Csak, hogy valamennyire képünk legyen a leküldött iskolai feladatokról, az elmúlt héten 

összeszámoltam a Családház  osztálya részére: összesen 120 

feladatlapot nyomtattunk ki, ezeket a gyerekek megoldották, 

majd lefényképeztük és visszaküldtük a megfelelő tanárok, 

vagy tanítónőknek. Itt annyiból könyebb a helyzet, hogy a III 

osztályban három tanulónk van, akik ugyanazt a feladatot 

kapják.  

Ezt azért írom,  

mert ténylegesen 

minden segítség jól 

esik. A 

Szivárványházban 

különösképpen is 

fontos, hogy a jobb 

tanulók 

besegítsenek a 

gyengébbeknek a tanulásban, mert egy pedagógus  nem fogja 

győzni azt, hogy mindenki munkáját nyomon kövesse. 

A karantén feloldását már mindenki nagyon várta. 

Egyszerre olyan jó lett a falu utcájára kimenni és szétnézni, a 

már kizöldült virágba borult parkba. Mintha most minden 

szebb, sokkal szebb lenne mint eddig volt.  

A lényeg, hogy ne feledjük el, mire tanított ez az 

elzártság. Értékeljük a környeztetünket, vigyázzunk a 

természetre és nem utolsó sorban értékeljük és 

segítsük egymást, amiben csak lehetséges. Szera n. 

 



Sok szeretettel köszöntjük 

születésnapjuk alkalmából 

 

Fábián Krisztina 
kolléganőnket 

és 

Vezetőtanácsunk tagját 

Karl Donabauer 
Urat. 

 

Isten áldása kísérje  

életünk minden napját! 

 

Köszönet  

a kitartásért  

és a jó 

munkáért!!! 
 

 

 

 

Úgy a fiatalok, 

mint a kisebbek a 

legjobban azt 

élvezték, amikor 

ők maguk 

készíthették az 

uzsonnájukat.  

Legyen szó fánk 

készítéséről, vagy 

lángos sütésről,  

 

a közös  

munka öröme  

mindenkit  

lelkesített. 

Ezen közös 

élményekről 

mindenki 

pozitívan számolt 

be és  nagyon 

élvezték nem csak 

a finomságokat, 

hanem az együtt 

töltött időt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


