
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

KREPSZ ÁGI:  

KÖSZÖNET DRÁGA, JÓ ANYÁM 

TENEKED! 

Köszönöm Drága, Jó Anyám Teneked! 

Hogy magadba fogadtad sejtemet! 

Hogy véreddel tápláltad véremet, 

S végül magadhoz engedted lelkemet! 

Köszönöm Drága, Jó Anyám Teneked! 

Hogy lelkemet ily módon szeretted! 

Hogy megengedted ereimnek, 

S benned élô sejtjeimnek, hogy 

növekedjenek! 

Köszönöm Drága, Jó Anyám Teneked! 

Hogy az életet nekem megengedted! 

Hogy új kis testecskeként megszülessem! 

Kis sejtecskébôl felnôtt emberré 

cseperedjem! 

Köszönet Drága, Jó Anyám Teneked! 

A jóisten legyen teveled! 

Hogy megtapasztalhatom e földi életem! 

És millióknak nyújthatom segítô kezem! 

Ezt a verset Sz. Andrea küldi anyukájának 

 

 

  

Igazi, szívből jövő 

meglepetés 

 

Központunk 

gyermekei az évek során 

sokszor megleptek minket,       

de azt hiszem, ennyire kedves és igazán tiszta 

szívből jövő köszöntésben még nem volt részünk.  

Május első vasárnapján az Édesanyákat ünnepeljük. 

Ilyenkor minden gyermek felköszönti azt, akinek életét 

köszönheti.  Központunkban ilyenkor a gyerekek általában 

nevelőikre, gondozóikra gondolnak, akik az évek során mellettük 

álltak, de örvendek, hogy Szilágyi Andrea megtalált egy olyan 

verset, amely kifejezi a 

köszönetet az anyukák felé, 

akik életet adtak nekik. Krepsz 

Ági verse nagyon szépen 

fogalmazza meg, hogy az élet 

az anyukától ered és ezért 

örökre hálásak lehetünk. Ha 

most nincs is mellettetek az 

anyukátok, megköszönjük 

nekik, hogy életre hoztak 

titeket, mert amint a vers 

utolsó sora kifejezi sok jót 

tehettek majd az életben. 

Az évek során sokszor 

köszöntöttetek fel minket, mint nevelőiteket. Az elmúlt vasárnap 

felköszöntései azért voltak különlegesek, mert nem a betanult 

iskolai szerep része, nem is a megszokott templomi köszöntés 

volt, hanem saját szívetekből jött ez a köszöntés. A kisebbek saját 

készítésű képeslapjai igazán megörvendeztették a nevelőket, de 

pár fiatalnak az is eszébe jutott, hogy dallal, verssel köszöntse 

azokat, akik nap mint nap melettük állnak.  Ez csodálatos 

meglepetés volt!!!  

 Köszönjük nektek, hogy gondoltatok erre a 

szép meglepetésre és külön köszönet a szép 

üzenetekért, amelyeket az interneten kersztül 

juttattatok el hozzánk, akik most nem vagyunk 

szolgálatban. Nagyon kedves, jóravaló gyermekek 

vagytok! Büszkék vagyunk rátok!!!  

Szerafina nővér és nevelőitek 

 

 

 

 

 

 

 



Az elmúlt héten is nagyon sok érdekes 

esemény követte egymást. Az első napokban a 

Szivárványház lakói Enci nevelő segítségével 

szépítkezésbe kezdtek. Hajvágás, új frizurák, 

hajfestés... nagyon kellemes időtöltés. A 

képeken lehet látni a munkát és az eredményt 

is. 

A fiatalok egyre többet segédkeztek a 

konyhai munkálatokban is. Nagy örömmel ették 

a saját maguk készítette pizzát, de süteményeket 

is készítettek és a hátsó udvaron a grillező is 

többször kilett használva.  

Az online iskola is folytatódik, mint 

megtudtuk, ebben az iskolai évben már csak a 

VIII és a XII osztályosok fognak bejárni 

vizsgázni az iskolákba. A többi tanuló online 

fogja befejezni az iskolai évet. Ennek nem 

örülnek a gyerekek, hiszen itthon sokkal többet 

kell tanulni (mondják ők), de gondolom, hogy 

az osztálytársakkal való találkozás is hiányzik 

már mindenkinek. Minden esetre a 

tanítónőkkel, tanárokkal fenntartjuk a 

kapcsolatot és igyekszünk elkészíteni mindazt, 

amit elvárnak tőlünk. 

Bőven marad viszont idő 

játszani, kikapcsolódni és nagy 

meglepetésünkre egyesek még az 

olvasást is felfedezték, mint 

nagyszerű időtöltést.  

 

A konyhai feladatokból nem csak 

a lányok vették ki a részüket,  

sőt a fiúk mindenhol szívesen besegítettek.  

Nagy meglepetésükre Darius a Tarka kövek házánál szinte minden nap 

készített a nevelők irányításával valami finomságot. A legjobban az tetszett neki, amikor a 

dagasztástól a tállalásig saját maga készíthette el a sajtos csigákat. BRAVOOO!!!  

 


