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ÉLET A KARANTÉNBAN 
 

„Isten nem veszi el a nehézségeket, vagy emel át fölöttük, 

inkább megerősít általuk.” (E. Pusey) 
 

Az életünk fenekestül fordult fel március 16-án. 
Végeláthatatlan munkanapok, új alkalmazások tanulása, 
befejezetlen munkák, megválaszolatlan email-ek sokasága, 
a telefonok folyamatos jelzése jellemezte a kezdeti 
időszakot. Nem volt egyszerű az átállás. Az egyensúly 
megtalálása mind a mai napig nehézséget okoz. Gyakran 
érzem magam kezdő zsonglőrnek, aki próbálja a levegőben 
tartani az összes feladatát, az összes szerepét, de időnként 
az összes buzogány a fejére hullik. De újra összeszedem 
őket és kitartóan próbálkozok. 

 
A lányaim szerencsére már nagyobbacskák, s most eljött az 
ideje, hogy próbára tegyék önállóságukat a tanulásban. 
Sikeresen vették az akadályokat. Volt persze sírás, 
kiborulás, nevetés, összeveszés, kibékülés, ahogy az meg 
van írva. Karantén ide vagy oda: egy kamasz, járvány idején 
is kamasz. Két kamasz pedig…. Számoljuk csak ki!  
Hogy milyen az élet itthon? Nem panaszkodom. Ha csak 
rövid időre is, de többször futunk össze együtt a 
lányaimmal, a pici időket megbecsüljük: többnyire közösen 
ülünk asztalhoz délben, több idő jut beszélgetni, 
rendszeresen tornázunk együtt, tudom, mit olvasnak, 

milyen zenét hallgatnak, mi foglalkoztatja őket. Igen, 
lehetőség van most jobban megismernem őket. És ők is 
megismernek engem. Elsősorban pedagógusként. Látják, 
hogyan dolgozom, és hogy miben áll a munkám, hogy 
hogyan készül a tanítási óra. Beleshetnek a „kulisszák” 
mögé. Elsősorban, mint pedagógus vagyok jelen az idő 
nagyobb részében. 
Számomra ez volt a 
nagy kihívás: meg-
valósítani a távok-
tatást úgy, hogy 
jelen tudjak marad-
ni az osztályom éle-
tében, megőrizve a 
folytonosságot, 
hogy a gyerekek a 
távolság ellenére is 
érezzék, tudják, a 
tanító nénijük va-
gyok, velem tanul-
nak, szeretem őket, 
nem fordítottam 
hátat nekik, nem 
hagytam el őket. Ez bizony idő- és energiaigényes. De a 
munka nem távolított el a lányaimtól. Sőt! Összehozott 
minket. Egyre többet segítenek. Most épp együtt olvassuk 
fel és rögzítjük a Misi Mókus kalandjai című meseregényt, 
az osztályomba járó gyerekek, pedig nagy élvezettel 
hallgatják. (Ha nem vigyázunk, az egyikből még pedagógus 
lesz!) 

 
Voltak ebben az időszakban nehézségek bőven, ahogy 
voltak örömteli pillanatok és sikerek is. Mindkettőben 
tetten érhető Isten szerető gondoskodása. Segített a 
nehézségeken úrrá lenni, azt megoldani, a sikereket 
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észrevenni és helyén értékelni. Isten sosem hagyott el 
bennünket egyetlen pillanatra sem. Ott volt velünk a 
konyhában, a nappaliban, amikor az online miséken 
vettünk részt, ott volt a közös családi NEK dal 
éneklésekben, vitáink feloldásában, az étkezés előtti 
imában, lehetőséget adott segítséget nyújtani 
bevásárlással, csekkbefizetéssel. Ott volt minden olyan 
pillanatban, amikor támogatást tudtam adni egy-egy 
szülőnek vagy gyermeknek, ott volt minden elismerő, 
értékelő szavamban, amit a gyerekeknek küldtem és ott 
volt minden felnőtt és gyermek szívében, akik nekem 
megerősítő szavakat küldtek, felém szeretetteljes 
gesztusokat tettek. Hálás vagyok Istennek, hogy a távolság 
ellenére közelebb kerülhettem tanítványaimhoz és 
szüleikhez, hogy a távolság ellenére a szüleimmel 
rendszeresebbé és kiszámíthatóbbá vált a kapcsolatom, 
hogy a barátaimmal megtaláltuk a kapcsolattartás módját, 
és hogy a gyermekimhez közelebb kerülhettem.  
A maszk csak az arcunkat fedi, érzéseinket, szívünket, 
szeretetünket szerencsére nem kendőzi el.  
                                                                            – (Kerekes Judit; 

fotók sorrendben: Horváth Cecília, Vargáné Kósa Ildikó, 

Paraginé Gál Mónika) 
 

 

IDÉN IS LESZ HITTANTÁBOR! 
 

Kedves szülők és gyerekek! Idén is szervezünk Zsombón 
hittantábort, melynek időpontja: 2020. július 6 - július 10. 
Az előírt óvintézkedéseket betartva a napi program de. 9 
órától du. 5 óráig tart a Közösségi Házban (tervek szerint 
egy-egy téma feldolgozása sok játékkal, kézműves 
foglalkozásokkal, közös ebéddel). A vírushelyzetre való 
tekintettel kirándulást kétszer egy napra tervezünk, hogy 
kikerüljük az idegen szálláson való alvást.  

 

 
 
Zárásaként július 11-én, szombaton a hagyományhoz híven 
tervezzük megtartani a családi napot játékos vetélkedővel, 
közös ebéddel, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a 
táborozók családtagjait. 
A tábor költségéhez való hozzájárulás 6000 Ft/fő. 
Jelentkezni lehet e-mailben (balint.monika@szikai.hu) vagy 
telefonon (06-30-512-0975) és 3000 Ft előleg befizetésével 
2020. június 19-ig a sekrestyében szentmisék után vagy 
hivatali időben (péntek de. 9-11 óráig) Franciska néninél. A 
jelentkezéskor kérjük megadni a szülők elérhetőségét 
(telefon és e-mail cím). 
A tábor nagyrészt az EFOP-1.3.7–17-2017-00053 A 

társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil 

szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével 

nevű pályázat keretében valósul meg az „Élő Kövek” 
Alapítvány a Zsombói Kisboldogasszony Plébániáért 
szervezetnek nyújtott támogatással. 
A tábort megelőzően lesz egy megbeszélés a szülőkkel, 
melynek időpontjáról később küldünk értesítést. 
                                                                          – (Bálint Mónika) 


