
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

      

Újabb hírek a karanténból 

 Az elmúlt hetek 

bezártságának megpróbáltatásai 

még ugyan nem értek véget, de 

mindenképpen rövidülnek és 

ezért hálásak vagyunk. Egy 

újabb munkás-csoportnak járt 

le szombaton a két hét 

karantén és friss erővel 

érkezett a váltás a helyükbe. 

Ha szobrot kellene valaha is 

állítani az önfeláldozásról, 

akkor azon családanyákról 

venném a mintát hozzá, akik 

a családjukért való 

aggodalom mellett felvállalták, hogy a 

különféle szociális intézményekben aktív szerepet vállaljanak ezen 

nehéz időkben. Minden tiszteletem az övék és ahogy már megírtam az 

interneten is:  „Csodálatos emberek vagytok és ezt tudják odafennt az 

égben is... Írom ezt azért mert az igazi jutalmat a sok fáradtságért csak az 

Úr tudja nektek valaha is megfizetni. Pusziii” Ugyancsak jól estett Kozma 

Enikőnek a bátorító üzenete a munkacsoportban:  „Én is emelem kalapom 

minden kedves munkatársam előtt, akik végigcsinálták ezeket a nehéz 

megpróbáltatásokkal teli napokat. Ügyesek vagytok lányok! Kívánok jó 

pihenést azoknak, akik ma haza mehetnek és a váltásnak pedig kitartást a 

maradék szűk hétre. Elismerésem mindenkinek. Puszi nektek.” 

 Azoknak sem könnyű akik bizonytalanul otthon kell üljenek. 

Ingrid például azt üzente: „El sem hittem soha,  hogy valaha ennyire 

vágyni fogok vissza, emberek , a kollégáim és nem utolsó sorban a 

barátaim közé!”   

Nagyon tetszett Ibolyának is az érdeklődő, jóakaratú üzenete: 

„Sziasztok! Remèlem mindenki jòl van. Làtom hogyan telnek a napok a 

cègnèl a gyerekekkel, mindenki nagyon ūgyes . Az èn napjaim sajnos 

kèrdèsekkel  vannak tele:  Meddig kell mèg itthon lennem? Mikor 

dolgozhatok ùjra?  Remèlem minnèl hamarabb vèget èr ez a borzasztò 

helyzet! Ūdv mindenkinek ès vàrom az ùjratalàlkozàst!” 



 Az elmúlt héten a gyerekek és fiatalok felé is intéztem egy 

kérdést: Mi a jó és mi rossz a jelenlegi helyzetben? Hogyan éled 

meg a karantént? Nagyon tetszett amit Julika felelt, aki már régen 

nincs a házban, de minden ügyünket figyelemmel kíséri. Ő ezt 

válaszolta: „A legrosszabb az,  hogy nem láthatom a testvéreimet,  

a legjobb, hogy bent ülhetek és nem leszek beteg.”  

 Amália is írt egy beszámolót, amelyben tisztelem az 

őszinteségét és azt, hogy kimondja, amit valójában gondol, ebből 

csak idéznék: 

„Csokolom nővérke... 

hogy mi a jó? Hát sok 

jó nincs, mivel már 

mindenki nagyon stresszes és nehéz nekünk. De valami megis jó, 

hogy a nevelők velünk vannak és sok jót csinálunk együtt. Enci már 

bevállalta a fodrászatot, hajnyírástól-hajfestésig. Most sokkal 

közelebb érezzük a nevelőket hozzánk, mint eddig  bármikor... le 

foglaljuk magunkat, nem unatkozunk, filmezünk, zumbázunk.. el 

vagyunk.  A nevelőkkel többször tudtunk mostanában együtt 

szakácskodni, készítettünk  palacsintát, lángost, különféle finom 

süteményeket. Többször volt úgy, hogy hátul a kertben grilleztünk, vagy ott készítettük el a vacsorát és a 

tábortűz is mindig szuper volt. Így elmondhatom, hogy egyrészt nehéz karanténban lenni, de ahogy mondtam 

jó oldala is van... én személy szerint sokkal közelebb érzem magamhoz a 

nevelőket, többet járok hozzájuk beszélgetni, amit eddig sajnálom, hogy 

ritkán tettem.“ 

István így számolt be karanténos napjairól: „ Számomra a bezártságot 

elfogani túl nehéz volt. Most fontos, hogy higgyünk, bízzunk és reméljünk, 

hogy minél hamarabb véget ér ez a járvány. De látom, hogy mindenkinek 

nehéz ezt valamennyire megélni. Én azt mondom, hogy fogjunk össze, tartsuk 

be, amit a törvény kér, mert ezzel csak minket akarnak megvédeni. Tudom, 

hogy a nevelőknek nagyon nehéz ez az időszak, mert ők hátrahagyták 

családjukat, azért hogy reánk vigyázzanak. Én kívánok mind a két ház 

nevelőinek erőt, egészséget és kitartást és köszönöm mindenkinek a sok 

munkát! A végére csak azt akarom üzenni, hogy TISZTA SZÍVBŐL 

SZERESSÜK EGYMÁST! Ez egy olyan gondolat, amely megnyugtatja az 

ember szívét... mert nincs mitől félni, hiszen mindannyiunkra valaki mindig 

vigyáz a menyországból és tiszta szívből szeret  minket. Ez az, ami engem 

megnyugtat és remélem másokat is.” 

Nagyon szépen köszönöm a visszajelzéseket! Fontos, hogy tudjunk 

egymásról és odafigyeljünk egymásra! Bár ezen a hétvégén enyhülnek majd a karantén bizonyos szabályai, 

mégis vigyázzunk!!! Ez korántsem jelenti azt, hogy nem kell óvatosak legyünk, mehet minden tovább mint 

régen. Fogadjuk el az új intézkedéseket és amennyire tőlünk telik legyünk körültekintőek! Szerafina n. 

 

 

 
Sok boldog 

születésnapot kívánunk 

kolléganőnknek 

Rauch 
Emmának 

 

Isten éltessen sokáig, 

sok örömben, 

boldogságban életed 

minden napján és adja 

meg neked mindazt, 

amiért a legjobban 

imádkozol az Urhoz! 


