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gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Jutalom vacsora 
      Minden hónap végén van 

Központunkban egy 

különleges nap, amikor az a 

gyerek, aki a legjobb iskolai 

eredménnyel tért haza, ünnepi 

vacsorában részesül.  

     Ilyenkor a jutalmazott 

maga állíthatja össze a menűt 

és Rafaella nővér csak külön 

neki, valamint  az általa 

meghívott két másik barátjának 

süt, főz, az igényeknek megfelelően. Természetesen, ezt a 

különleges bánásmódót, mindenki irígykedve nézi, de csak 

kevesen tesznek is azért, hogy a jutalmazottak között 

lehessenek.  

     Claudia, ebben 

ez évben többször 

is szerencsés volt 

és nagyon 

megdolgozott a 

jutalomért. 

Benjamin sem 

maradt le, ő is 

sokszor került a 

díjjazottak közé.     

                     Gratulálunk nekik és jó tanulást kívánunk 

számukra továbbra is! 

Ünnepségek és a vele járó előkészületek 

 Az utóbbi hónapokban sokszor 

öltöztettük ünneplőbe a közösségi termeinket. 

Ezen feladatot mindig nagy hozzáértéssel, 

lelkesedéssel vállalja Rafaella nővér és 

magával ragadja a nevelőket, a fiatalokat is a 

munkába. 

 Andika konfirmálására mindent 

rózsaszín és fehérbe öltöztettek, míg Tündike 

szülinapján a lila szín dominált, az ünnepeltek 

kérése szerint.  

Sok köszönet mindenkinek a megfizethetetlen 

háttér munkáért és a szép ünnepi asztalokért! 

 

      
   

       
     

     
       

     
     

- Abendessen als Belohnung. An jedem 
Monatsende gibt´s einen besonderen
Tag. Eines unserer Kinder, das die besten 
Schulnoten hat, wird mit einem fest- 
lichen Abendessen belohnt, darf das 
Menü bestellen und darf noch dazu zwei 
Freunde einladen. Sr. Rafaella bereitet 
dann das gewünschte Menü zu.
       

       
     

       
       

      
      
      

 
        

  

       
 

       
       

   

– Die Jugendlichen helfen viel mit rund 
um das Haus. Sie machen das gerne. 
Herzlichen Dank an Darius, Beni,
Florin, Manci und Claudia für die Hilfe 
bei der Hausarbeit, welche sie in den 
vergangenen Wochen in der Küche und 
im Haus geleistet haben! Genauso sagen 
wir Danke an Robert, Dani, Gábriel, Bobi 
u. Andris, die bei den Schafen und in der 
Landwirtschaft mitgeholfen haben.
- Am 19. Mai organisieren wir einen 
Sporttag für unsere Kinder und für die 
Kinder aus dem Dorf.

       
 

 - Am 26. Mai kommen zu uns die 
Kinderfreundlichen Motorradfahrer.



Május 12-én 

sok szeretettel gondolunk  

Ronald ehlers  

diakónusra 

Május 15-én 

Fábián krisztina  

kolléganőnket köszöntjük 

Május 19-én 

Karl Donabauer 
Vezetőtanácsunk tagjának kívánunk 

 

A fősegédek 

 Azok, akik nem kéretik 

magukat és mindig szívesen 

kiveszik a részüket a munkából, 

nem sokan vannak. Mégis akad a 

fiatalok között pár jóravaló segítség. 

Sok köszönet Dariusnak, Beninek, 

Florinnak, Manicnak, Claudiának az 

elmúlt hetekben végzett munkájukért 

a házban és a konyhán! 

Ugyancsak nagy dícséret illeti 

mindazokat, a birkák körüli munkákban segédkeznek: 

Robert, Dani, Gábriel, Bobi, Andris. 

Az eljövendő hetek kiemelkedő 

eseményei, melyeket már alíg várunk, 

melyekre készülünk és  mindig új 

fényt hoznak életünkbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


