
Mottó: ”...mint ahogyan a 

gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Születésnap 
Augusztus 19-én a Szivárványház 

lakói Benjamint köszöntötték fel 

születésnapja alkalmából. 

Strandon  

 augusztus 16-án a lányoknak 

is volt egy strandos napjuk.  

 

 

 

 

      

 

Kreatív nap az 

önkéntes 

pedagógusokkal 

Augusztus 25-én a  

„Naggyá leszünk” prógram önkéntes 

pedagógusai látogattak el hozzánk egy 

nagszerű kreatív napot szervezve a 

gyerekeknek. Lehetőség volt különféle 

technikákkal festményeket, képeket 

készíteni. Még a magokból is érdekes nyári 

képek készültek.  

Sok köszönet a csoport tagjainak az ötletes 

foglalkozásokért, a játékokért és nem 

utolsó sorban a rengeteg anyagért, amelyet 

kipróbálhattak a gyerekek. 

 

 

 

        
           

        
Die Kinder hatten die Möglichkeit mit verschiedenen neuen 
Methoden schöne Bilder zu malen. Aus verscheidenen Sahmen 
hatte man die Möglichkeit interessante Sommerbilder zu
machen.

         
           
    

Herzlichen Dank an die Gruppe für die interessante Gestaltung 
des Tages, für die vielen Spiele und für das vielfeltige Material 
das die Kinder benutzen durften.
- In der katolischen Kirche von Saniob haben wir gemeinsam 
das Fest von unserem ersten König St. Stefan gefeiert. Nach 
der heilige Messe hat von der Seite der Stiftung Schwester 
Rafaela und unser Istvan die Statue von St. Stefan gekränzt.
             

           
         

Herzlichen Dank für ihr Engagement, es war sehr nett von ihr.
           

       
   

Wir gratulieren ihm zum schönen Ergebniss.

- Am 19. August hatte unser Benjamin Geburtstag.
- Am 16. August waren unsere Mädchen im Schwimmbad.
- Am 25. August waren die freiwilligen Pedagogen Gäste bei 
uns und sie haben den Kindern einen schönen Tag gestaltet.

- Am 19. August hatten wir als Gast die Friseurin Bodor Edit in 
der Stiftung. Sie ist freiwillig gekommen, um die Haare der
Kinder zu schneiden und allenn eine schöne Friseur zu machen.

- Am 25. August hatte unser Ferenc die Möglichkeit an einem 
Schachwettbewerb in Ungarn teilzunehmen. Von fünf Spielen 
konnte er zwei gewinnen.

- Zwischen 21.-28. August waren zwei Kinder, Klaudia und 
Andris, für einige Tage in Holland. Den Ausflug hat die 
reformierte Kirche aus Saniob organisiert und die Kinder waren 
Gäste bei der reformierten Diakonie aus Emst, gemeinsam mit 
anderen Kindern aus Saniob. Auf diesem Weg ein herzlichen 
Danke an die reformierte Pastorin Joo Katalin für das 
Organisieren und Mitgestallten diesen schönen Tage in Holland.
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Augusztus 30-án 

Zak erzsébet kolléganőnknek, 

Augusztus 31-én 

pap cristina gyerekünknek 

kívánunk 

Koszorúzás 

Első magyar királyunk Szent István 

ünnepét  templomunkban is megünnepeltük. 

Az ünnepélyes szentmise és körmenet után a 

falú képviselői megkoszorúzták Szent István 

mellszobrát. Központunk részéről Rafaella 

nővér és István helyezték el  a koszorut.  

 

 

Hajnyírás 

Augusztus 19-én 

egy nagyváradi fodrásznő 

Bodor Edít eljött önkéntesen 

levágni, megigazítani a 

gyerekek haját.  

Hálásan köszönjük nagyszerű munkáját és azt, hogy 

felajánlotta tehetségét egy jótékony célra. Nagyon aranyos és 

kedves gesztus  volt tőle.  

 

 

 

 

 

 

Sakk játékos 

Augusztus 25-én Ferencz egy 

sakkversenyen vett részt a magyarországi 

Bagaméron. 5 játszából kettőt megnyert, úgy hogy 

gratulálunk neki a szép eredményhez! 

 

Hollandiában 

Augusztus 21-28 között Claudia és Andris  

Hollandiába utaztak, ahol az Emst-i református 

diakónia vendégszeretetét élvezték, több szentjobbi 

református gyermekkel együtt. 

Köszönet ez uton is Joó Katalin 

tiszteletesasszonynak, hogy ezt a nagyszerű 

kirándulást megszervezte a gyerekek számára. 


