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- Am 26. März hat der Vorstand der Stiftung 

seine erste Sitzung in diesem Jahr gehalten. 

Diese Sitzung war außerordentlich im Sinne, 

dass der Vorstand mit zwei neuen 

Mitgliedern erweitert wurde: mit dem Herrn 

Bischof  Böcskei László von Oradea und 

mit dem Herrn Oberst Reinhard Koller aus 

Melk. Wir waren froh, dass sie diese noble 

Aufgabe auf sich genommen haben, und wir 

sind sehr dankbar, dass sie im Vorstand sich 

betätigen wollen und dass sie uns in der 

Zielerfüllung der Stiftung helfen wollen.  

 

 

   

 

  

 

 

 

  

    

 

 

  

Dem neuen Vorsitzenden wünschen wir viel 

Glück zur Erfüllung der neuen Aufgaben 

und wir hoffen dass die gemeinsame Arbeit 

auch diesmal seine Früchte tragen wird.  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

   

   

 
- Die Flötengruppe unseres Sozialzentrums hat 

für die Kinder im Kindergarten gespielt und 

István berichtet mit großer Freude darüber. 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
V E Z E T Ő T A N Á C S  G Y Ű L É S   

 

Március 26-án, hétfőn tartotta alapítványunk 

Vezetőtanácsa idei első gyűlését, mely rendkívüli volt abból a 

szempontból, hogy két új taggal bővült a Vezetőtanács  

Ft. Böcskei László Római Katolikus püspök és  

Reinhard Koller melki ezredes személyében.  

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy elfogadták a felkérést 

erre a nemes feladatra és köszönjük nekik, hogy tenni akarnak 

alapítványunkért és segíteni próbálnak céljaink 

megvalósításában. 

Tisztújítás is történt: Karl Donabauer úr, aki négy éven át 

töltötte be az elnöki tisztséget visszalépett és helyette Reinhard 

Koller úrat nevezték ki elnöknek. Donabauer úrnak nagyon 

szépen megköszönjük a támogató munkáját, értékeljük, hogy 

minden tudását, szociális téren szerzett tapasztalait, erejét és 

drága idejét alapítványunk ügyeinek a képviseletébe helyezte. 

Kívánunk neki nyugodt életet és sok sok egészséget!  

Az új elnök úrnak kívánunk sok sikert az alapítvány 

vezetőtanácsának elnökletében a következő négy évre és 

reméljük, hogy a közös munka most is meghozza gyümölcsét. 

A gyűlésen két ügyvezető igazgatónk beszámolt az 

elmúlt év tevékenységéről és bemutatta az új költség-

jövedelem tervezetet, melyet a vezetőtanács tagok egyöntetűen 

elfogadtak és szó esett az előttünk álló nehézségekről, újabb 

kihívásokról is, mely az alapítvány fenntartását és újabb 

erőforrások felkutatását illeti. Kozma Enikő igazgató 
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Es gab auch einen Wechsel vom
Vorstandsvorsitzenden. Herr Donabauer, der 
vier Jahre lang diese Position erfüllt hat, ist 
zurückgetreten und er hat den Herrn 
Reinhard Koller gebeten um seine Position 
als Vorstandsvorsitzender zu überzunehmen. 
Herrn Donabauer danken wir für seine 
unterstützende Arbeit und wir schätzen sehr, 
dass er sein Wissen, seine Erfahrung im 
sozialen Bereich, seine Kraft und wertvolle 
Zeit in den Dienst der Vertretung unserer 
Stiftung eingesetzt hat. Wir wünschen ihm 
weiterhin ein ruhiges Leben und viel viel
Gesundheit!

In der Sitzung haben die beiden 
Geschäftsführer über die Tätigkeiten des
Sozialzentrums, über den Jahresabschluss 
2017 berichtet und haben den Finanzplan 
2018 präsentiert und genehmigen lassen. Es 
wurde auch über die vor uns stehenden 
Schwierigkeiten und Herausforderungen, die 
Erhaltung der Stiftung und neue Quellen- 
Suche betreffend, diskutiert.

- Cristina und Gabriela berichten über einen 
Singwettbewerb in der Fastenzeit, an dem sie 
am 25. März mit ihren Mitschülern aus 
Ciuhoi teilgenommen haben.

- Am 26. März ist ein Hilfstransport aus dem 
Stift Melk zu uns gekommen. Herzlichen 
Dank für diese Sachspenden und für die viele 
Mühe, um diesen Hilfstransport vorbereiten 
zu können.



 

La Almașu Mic 

Duminică am plecat la Almașul Mic împreună 

cu Gabriela, Gabriel și Marius și cu câțiva colegi de 

școală. Înainte să pornim am repetat încăodată 

cântecele la școală. Când am ajuns acolo, erau copii din 

mai multe școli. Noi am cântat două cântece: Când era 

Isus pe cruce și Sub o salcie. După ce am cântat  în 

biserică, am mâncat și am făcut poze de grup.  

Mie mi-a plăcut foarte mult, fiindcă am cântat și 

ne-am simțit bine cu toții. P.  Cristina 

 

Duminică a fost frumos, fiindcă  profesorul de 

religie ne-a organizat o excursie la Almașu Mic, unde 

am cântat în biserică și ne-am simțit bine. Mulțumim 

frumos profesorului nostru pentru această zi. 

                                                           L. Gabriela 

Furulyakoncert és játék az óvodában 

Március 23-án Központunk furulyacsoportja, 

meghívást kapott a szentjobbi óvodába, hol a zenei 

nap keretében furulyakoncertet adtak a 

gyerekeknek. A Szikra furulyacsoport tagjai: 

István, Segiu, Máté és Klaudia nagy örömmel 

készültek ezen napra.  

 

          A koncert során magyar népdalokat adtak elő, majd 

gyermekdalokat játszodtak, melyeket a kicsik a hangzás 

alapján felkellett ismerjenek.  

A kicsik nagyon élvezték a koncertet és még táncra 

is perdültek a „Tavaszi szél vizet áraszt” dallamára. De a 

legjobban a közös játékot kedvelték a nagyokkal.  

Köszönöm a fiatalok segítségét és gratulálok nekik, 

hogy ilyen ügyesen helytálltak a kicsik zenei tanításában! 

Szera n.  

 

                      Beszámoló az óvodai zenélésről 
 Pénteken vendégek voltunk az óvodában, mert Szerafina 

nővér zenei napot tartott a gyerekeknek. Mikor reggel 

megérkeztünk, ismerkedtünk a gyerekekkel és játszodtunk velük. 

Uzsonna után furulyáztunk a gyerekeknek és előadtunk néhányat  a tanult 

magyar népdalokból: A bundának nincs gallérja, Megfogtam egy 

szúnyogot, Egy boszorka van, Jaj a szegény kis kakukk, Széltől 

legeljetek... Majd gyermekdalokat furulyáztunk, mint Süss fel nap, Csiga 

biga gyere ki, Zsipp zsupp... és a gyerekek kitalálták és velünk énekelték 

az énekeket. 

 Később zenekart is csináltunk, úgy hogy mi furulyáztunk, a 

gyerekek egy csoportja csörgőzőtt, mások doboltak, mások zörgőztek és 

közben énekeltünk ismert énekeket. Végül segítettünk a gyerekeknek saját 

zörgőt készíteni.  

 Nagyon köszönjük az óvodásoknak, hogy fogadtak minket, 

játszodtak velünk és persze szórakoztunk is együtt. Köszönjük Szerafina 

nővérnek is, hogy elkéreztetett minket az iskolából és együtt lehettünk az 

óvodásokkal. Nagyon jó volt! K. István 


