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                Konfirmálás 
2018 Május 6-án Központunk neveltje 

Bódis Andrea lekonfirmált három 

másik társával együtt a Református 

Gyülekezetben. Nagy örömmel 

készültünk erre a nagy napra, hiszen 

minden ilyen ünnep, egy különleges 

nap gyermekeink és egész központunk 

életében.  

A konfirmáció (latinul 

confirmatio) szó jelentése 

megerősítés. A protestáns egyházak 

(például református, evangélikus, 

metodista) értelmezésében az 

úrvacsorát megelőző felkészítő tanítás, 

amelynek célja a hitbeli megerősítés. 

Bővebb értelemben az úgynevezett 

keresztségi szövetség fiatalkori 

megerősítése. Az egyházi oktatásban felnövő 

gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének célja a 

konfirmáció ünnepi eseménye, amelynek során a 

konfirmandus személyes vallástételt tesz, döntést hoz 

Krisztus és az Ő egyháza mellett. 
Központunkban Andrea volt a tizenharmadik 

fiatal, aki az évek során lekonfirmált. Nagyon büszkék 

voltunk rá, hiszen nagyon szépen válaszolt a 

kérdésekre és szépen készült e napra.  

Hálásan köszönjük keresztanyjának Kozma 

Enikőnek, hogy segítette, támogatta és elkísérte ezen 

szép napon. Reméljük, hogy életének egyik 

legkülönlegesebb és legszebb napja lesz ezen ünnep.  

 

- Am 6. Mai 2018 hat unsere Andrea mit 
ihrer drei anderen Mitschülerinnen ihre 
Konfirmation in der reformierten 
Kirchengemeinde gefeiert. Wir haben 
uns mit großer Freude auf diesen be-
sonderen Tag vorbereitet, denn alle 
solche Feste sind bedeutsame Tage im 
Leben unserer Kinder und in unseren 
Sozialzentrum.
        

      
    

      
    
     
      

      
        

      
       
  

- Am 5. Mai haben wir Tündes 18. 
Geburtstag gefeiert. Damit ist sie auch 
in die Welt der Erwachsenen
eingetreten. Sie hat sich unter den 
Geschwistern und den jungen 
Erwachsenen sehr wohl gefühlt. Die 
Jugendlichen haben mit der Sr. Rafaella 
den Raum schön dekoriert und Sr. 
Rafaella hat das Menü für das Fest mit 
Leib und Seele vorbereitet. Alle haben 
sich gut amüsiert, Tünde hat sich über 
jede Überraschung gefreut.

- Herzlichen Dank an unsere Sponsoren 
aus Salzburg und an den Herren Zidar für 
die Süßigkeiten, mit denen sie unsere 
Kinder wieder überrascht haben.



Utólagosan, de annál nagyobb 

szeretettel, kívánunk 

Kusnyer krisztina és 

Rauch Emma 
kolléganőinknek 

 

Tünde  

születésnapja 

 

Május 5-én 

megünnepeltük Tünde 

születésnapját, aki 

betöltve a 18-ik 

életévét elérte a 

felnőttkor küszöbét. 

Testvérei és a vele együtt felnőtt fiatalok között, nagyon jól érezte 

magát. A fiatalok segítettek szépen feldíszíteni az ünnepi termet, 

Rafaella nővér pedig szívét-lelkét beleadva, elkészítette a finom menűt. 

Mindenki jól szórakozott és örömmel vettük körül Tündikét, aki nagyon örvendett minden meglepetésnek.  

 

- „Kedves 

olvasók..  

Nagyon örültem a 

18-ik születés-

napomnak. 

Nagyon jól 

éreztem magam! 

Nagyon sokat 

táncoltunk a gyerekekkel és fiatalokkal. Volt 

egy zene ahol, minden fiút megtáncoltattam.. 

Köszönöm a meglepetést, az ajándékokat.. Bár 

nem kellet volna ajandekot venni, annak is 

nagyon örülök, hogy felköszöntöttek. A 

szombat este nagyon csodálatos volt.  

Köszönök mindenkinek mindent!  

Nagyon jól éreztem magamat! Tündike” 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt pénteken a tavaszi „Mikulás” járt 

központunkban, egy régi, mindig visszajáró osztrák 

jótevőnk (Konrad Fundneider) személyében. 

Hálásan köszönjük a nagy ajándékcsomagot, 

mellyel minden gyereket meglepett! 

Vasárnap ismét Peter Zidar úr járt nálunk egy 

„kis” meglepetéssel.  

Vielen Dank für alles! 


