
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

TUDOD, HOGY MIT JELENT 

SZERETNI? 

TUDTAD, HOGY LÉTEZIK EGY 

CSODA, AMELY AZ EMBEREK 

SZIVÉT MEGVÁLTOZTATJA?  

ENNEK A CSODÁNAK A NEVE,  

SZERETET.  

EZ A CSODA, OLYAN ERŐS, HOGY 

MEGVÁLTOZTATJA AZ EGÉSZ 

ÉLETED ÉS NEM FOGSZ MÁSRA 

GONDOLNI, MINT ARRA, HOGYAN 

IS KELL VALAKIT SZERETNI.  

 

IGAZÁBÓL AKKOR JÖTTEM RÁ 

LÉNYEGÉBEN MIT IS JELENT EZ A 

SZÓ, HOGY SZERETET, AMIKOR 

KICSI VOLTAM ÉS MEGKAPTAM 

AZOKTÓL A SZERETETET, AKIK 

ANYÁM HELYETT ANYÁIM 

VOLTAK.  NAGY SZERETETTEL 

GONDOMAT VISELTÉK.  

 

IGAZ,  AZ ANYÁMTÓL NEM VOLT 

SZÉP, HOGY ELHAGYOTT ENGEM, 

DE EZ SEGÍTETT ABBAN, HOGY 

FELISMERJEM  MIT IS JELENT 

IGAZÁBÓL SZERETNI ÉS SZERETVE 

LENNI A  VILÁGON.  

 

IDŐVEL MEGTUDTAM AZT IS,  

HOGY FONTOS VAGYOK ÉS 

SZERETNEK ENGEM, ÚGY AHOGY 

VAGYOK. SOKSZOR 

ELGONDOLKODOK AZON,  

HOGYAN KÖSZÖNHETNÉM MEG 

AZOKNAK AZ EMBEREKNEK, AKIK 

PICI POLYÁS KOROM ÓTA 

VIGYÁZTAK  RÁM. EZT CSAK ÚGY 

TUDOM MEGHÁLÁLNI, HA VISZONT 

SZERETEK. 

 

VOLT-E OLYAN NAPOD, AMIKOR 

ARRA GONDOLTÁL, HOGY 

MENNYIRE  ÉRTÉKES A SZERETET?  

HA NINCS SZERETET,  NINCS 

BOLDOGSÁG SEM. 

HA ELVESZÍTED A SZERETETET,  

NEM MARAD CSAK BÁNAT. 

HA NEM AKAROD ELVESZÍTENI A 

SZERETETET,  TEGYÉL ÉRTE! 

EGYETLEN EGY DOLOG SEGÍT 

AZON, HOGY NE VESZÍTSD EL: 

HA ELŐBB SZERETSZ, MINT AZT 

MÁSOK TENNÉK. 

          Kokovecz István gondolatai 
 

 

 

  

 

 

 

        

        

       

 

      Emlékezés 
   Az elmúlt napok, 

hónapok alatt, többször 

adódott alkalom arra, 

hogy visszanézzük régi 

emlékeinket, fotóinkat. 

A családház gyerekeinek 

volt az a különleges 

kérésük, hogy szeretnék 

látni picibabás képeiket.  

Megvallom, nekem is jól 

esett kutakodni a régi fotók 

között.   

Felelevenedtek at emlékek.                   A sok apró gyerek, a közös 

kirándulások, az óvodai emlékek, na meg a kisiskolás évek.      

      Mind, mind olyan pillanatok,   amelyeken közösen mentünk át.  

Milyen nehezen lehetett leszoktatni egyes gyerekeket az újjuk 

majszolásáról, vagy mennyire jó volt megnyugtatni néhányat zenéléssel. Azt 

csak a nevelők tudnák elmondani, hány éjszakát töltöttek aggodalmaskodva 

az ágyuk mellett, amikor belázasodtak, vagy elrontották a gyomrukat. De 

ezek már csak emlékek.  

Most jó látni, hogy szép, életerős tinédzserekké fejlődtetek és jól 

esik  olyan visszajelzéseket hallani, olvasni, mint amit István is írt a mai 

lapba, hogy megköszöni, hogy itt, velünk, egy szerető környezetben 

nevelkedett. Azt hiszem ennél nagyobb elismerés, ennél fontosabb kitüntetés 

nem is kell. 

Igazából mindannyian, akik ezen otthonban dolgozunk, arra 

törekszünk, hogy számotokra egy meleg fészket készítsünk és biztosítsuk 

mindazt, amire szükségetek van, ahhoz, hogy boldog gyermekek legyetek.  

Ugyanez a célja támogatóinknak és mindazoknak, akik Központunk 

működését biztosítják. 

 Jól esik, ha ezt észreveszitek és néha értékelitek is!  

Köszönjük István a kedves szavaidat! Szerafina n.  



Sok szeretettel köszöntjük fel júníus 1-én 

születésnapja alkalmából  

FODOR KATALIN  
kolléganőnket! 

Kívánunk számára jó erőt, egészséget  

és sok boldogságot szerető családja körében!!! 

Online oktatás 

A gyerekek az 

elmúlt hét minden napján 

a legtöbb időt a 

számítógépek, telefonok, 

laptopok  mellett 

töltötték. Nem 

kedvtelésből, hanem 

leginkább az  iskolai 

anyagok letöltéséért, 

elsajátításáért és a 

szükséges  házi feladatok elkészítéséért. A román állami hatóságok ugyanis úgy határoztak, hogy a vizsgázó 

nyolcadikosok és az érettségiző XII osztályosokon kívül, más diákok nem fognak már ebben a tanévben 

iskolába járni. A tananyagot a tanítók, tanárok online 

küldik el a gyerekeknek és 

azok, miután elsajátították 

feladatokat oldanak meg, 

amelyekre a tanár jegyet ad. 

Ezen visszajelzések alapján 

lesz majd a tanulók 

tanulmányi eredménye 

kiszámítva.  

Központunkban 

igyekeztünk  minden 

lehetőséget megteremteni, 

hogy az online oktatásokon a 

különféle iskolákba járó diákjaink akadálytalanul  bekapcsolódhassanak a tanításba. Sokszor nehézségbe 

ütköztünk különösen a Szivárványházban a rengeteg tananyag letöltésében. Mint tudjuk, Központunk 

gyermekei 10 különféle iskolába, 5 helyiségben,  22 különféle osztályba járnak.  A nehézségek ellenére a 

gyerekek és a fiatalok igyekeztek a tanáraikkal az online  kapcsolatot jól fenntartani és nagyon reméljük, hogy 

az év végi eredményeik is jók lesznek.  

 


