Dr. Pozsgay Csilla, az OGYÉI fôigazgatója
és Román Józsefné, Irma néni.
Fotó: OGYÉI

„Román Józsefné, Irma néni lett Magyarország legkedvesebb konyhás
nénije a gyerekek szavazatai alapján az OGYÉI ez év márciusában
meghirdetett pályázatán. A pályázó
tanulóknak egy szelfit kellett készíteni azokkal a konyhás nénikkel
vagy bácsikkal, akik a menzán nap
mint nap kiszolgálják ôket, kedvesek és segítôkészek. A pályázatra
érkezett fotókat az „Élj könnyebben” címmel indított Facebook-oldalra töltötték fel a szervezôk, a
nyertes az lett, akinek a fotója a legtöbb lájkot kapta. A játékban 102 iskolai osztály vett részt, 69 konyhai
dolgozó, közülük 62 néni és 7 bácsi
kapott jelölést, a képekre összesen
15 300 like érkezett.

Gratulálunk
az év
konyhás
nénijének!

Irma nénit az Érdligeti Általános Iskola 6/a
osztályának tanulói nevezték be a játékba, a gyerekek a fotó mellé küldött indoklásban azt írták: „Irmus
néni olyan régóta dolgozik az iskola konyháján, hogy
még anyukámnak is ô adta az ebédet, amikor ebbe az iskolába járt. Ô is és én is nagyon szeretjük.”; „Irmus néni mindig kedves velünk, figyel ránk, érdeklôdik, hogy vagyunk.”;
„Ha valaki éhes, bármikor kérhetünk repetát, de azt is fejben tartja, hogy ki mit nem szeret az ennivalók közül.”

Irma néni 35 éve végzi szeretettel, kedvességgel és odafigyeléssel
a munkáját. Bizalom, odafigyelés és szeretet jellemzi ôt, ahogy a tanulók
ezt ki is emelték. A szeretetrôl az alábbi tanmese jutott eszembe.
S. T. K.

Hát a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen
elôtte hajózott el:
— Bánat, kérlek, vigyél magaddal!
— Ó, Szeretet! — válaszolta a Bánat — Én olyan szomorú vagyok, hogy egyedül kell maradnom a hajómon!
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan
elégedett és boldog volt, hogy meg sem hallotta a Szeretet kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang: — Gyere, Szeretet, én
elviszlek téged! — Szeretet felpillantott, egy öregembert
— Mielôtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért ki- látott. Szeretet olyan hálás volt, és olyan boldog, hogy
áltozott. Gazdagság egy luxushajón úszott el Szeretet elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment.
mellett, aki így szólt hozzá:
Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért meg— Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt kérdezte a Tudást:
Tudás, meg tudnád nekem mondani, hogy ki segített
is viszek, itt nincs már hely a számodra.
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki nekem?
egy csodaszép hajóval közlekedett:
— Az Idô volt, Szeretet! — válaszolta Tudás.
— Az Idô? — kérdezett vissza megdöbbenve Szeretet.
— Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
— Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni — válaszolta a — Miért segített rajtam az Idô?
Büszkeség. — Itt minden tökéletes, és te esetleg árthatA Tudás így válaszolt: Mert csak az Idô érti meg azt,
hogy az életben milyen fontos a szeretet.
nál a hajómnak!
„Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat
és még sok más érzés, így a Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget elsüllyed. Ezért valamennyien elkészítették hajóikat, és elhagyták
a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni.

Forrás: https://egyetlenut.blogspot.com/2010/12/szeretet-es-az-ido.html
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