
 

 

  

 

 

 

 

   

 Elzárva  

de nem Bezárva 
Az elmúlt hetek 

elzárást követő 

nehézségeiben sok 

pozitívumot fedeztünk fel 

környezetünkben.  

Először is már nem 

rohanunk. Hirtelen 

nagyon sok időnk lett.  

Ki tudjuk takarítani a ház olyan sarkait is, amelyekre máskor alíg jutott idő. 

Tudunk figyelni környezetünkre. Levesszük a könyvespolcok 

megporosodott meséskönyveit és jól esik olvasni. Elővesszük a társasjátékokat 

és önfeledt nevetésben tudunk együtt játszani. Van időnk énekelni, zenélni. Ha 

az idő is megengedi, akkor az udvaron játszhatunk, rajzolhatunk, akár kerti 

munkákat is végzünk közösen. 

Központunk gyermekei, fiataljai igazán példásan viselkedtek az elmúlt 

héten. Páran az alkalmazottakkal együtt segítettek a szőlőmetszésben, hiszen 

az igazán szép idő erre pompás lehetőséget biztosított. A kisebbek sem 

maradtak el. Ők a szolárok körül segítkeztek a gyomolálásban, ültetésben.  

Az időnk legnagyobb részét viszont tanulással töltöttük, hiszen az 

online oktatás Romániában is kezdetét vette és minden tanítónő,  tanár 

igyekszik motiválni a gyerekeket a tananyag elsajátítására.  

A harmadikosok, minden nap 14.00-15.00 óra között lépnek 

WhatsApp kapcsolatba a tanítónővel és nagyon élvezik az órákat, annál is 

inkább, mert az osztálytásraikat is láthatják. Minden órát rendszeresen megtartanak és a feladatokat közösen oldjuk 

meg. 

Az V-VIII. osztályosok külön osztálycsoportokban tartják a kapcsolatot a tanáraikkal. Nekik naponta érkeznek a 

csoportba a tananyagok, amelyeket le kell tölteni. A feladatokat ők is meg kell oldják és ha készen vannak, akkor 

visszaküldik a tanáraiknak.  

Az első olnine tanulási hét nagyon megeröltető volt. Három diáknak Zsolt (V osztály), Miklós (VII osztály), 

Andi (VIII osztály) összesen 143 feladatlapot nyomtattam ki. Ezeket a feladatokat megoldottuk és kidolgoztuk, majd 

összesen 108 lefényképezett házifeladatot küldtünk vissza a tanároknak.  

Miklós és Zsolti meg is jegyezték: - Nővér mi ennyit nem tanultunk soha az iskolában, mint ezen a héten itthon! 

Szerintem is így van. 

De voltak szép momentumai is a hétnek. Március 25-én Szentatyánk Ferenc pápa kérésére  Központunk 

alkalmazottai és gyerekei közösen imádkoztak az egész világgal a járvány megszüntetéséért a Szivárványház udvarán. 

Ez egy nagyon megható pillanat volt! Az Úr tekintsen reánk és áldjon meg mindnyájunkat, hogy szerencsésen menjünk 

át ezen a megpróbáltatáson! Szera n. 

Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 



 

Bátorító üzenetek határon innen és túlról 

 Az elmúlt hetekben sokszor kaptunk kedves, 

gondoskodó üzeneteket. Nagyon jól esik, hogy sokan 

gondolnak ránk és bár maguk is veszélyben vannak mégis 

kedves szavaikkal bátorítanak minket.  

Ezen üzenetekből ragadtam ki egy pár részletet: 

 

Abt Georg Wilfinger (Ausztria): 1.- Herzlichen Dank, schade, 

dass ich nicht dabei sein konnte, es macht mich traurig. Alle sollten 

zu Hause bleiben, wir werden uns sehr lange nicht sehen. Schöne 

Grüße an alle! Bleibt gesund! LG Georg 

2.- Liebe Sr. Serafina! Ganz herzlichen Dank für den 

wunderbaren Montagsbericht. Wir sind gesund, doch sehr eingeschränkt, alles leer, keine Schüler, keine 

Touristen, viele Regeln zu beachten, ähnlich wie ihr. Das Tür des Stiftes ist geschlossen. Alles Liebe und Gute, 

Gesundheit und Gottes Segen, wir denken und beten mit und für euch. LG Georg  

Harriët van der Struijk (Hollandia):- Liebe abt Georg, liebe Serafina, wann ich was bedeute konnen fur ihen 

hore ich es doch gerne. Bei uns ist auch noch keiner krank aber die berichte von kranken sind sreklich. Wir 

denken an Ihnen.. Met vriendelijke groet: Liebe Grusse Harriët und meine ganze familien. 

Ton Verstraaten (Hollandia): - Liebe Schwester Serafina! Uns, meine Frau, Kinder und Enkelkinder  gehts 

gut! Ich hoffe dass es Ihnen, der Staff und die Kinder auch gut geht! Bleiben sie allen Gesund und viele 

herzliche Grüsse! 

Karl Donabauer (Ausztria): Liebe Schwester Serafina! Jede 

Mitteilung von Saniob habe ich mit großen Interesse gelesen, da 

ich mich immer verbunden fühlte. Leider konnte ich in der 

letzten Zeit aus persönlichen Gründen nicht mehr so oft 

kommen und gerade deshalb waren die bestens abgefaßten 

Monats-berichte von Ihnen wichtig um unsere Einrichtung auch 

aus der Ferne zu erleben. ...  

Durch die Auswirkungen der Coronakrise werden wir in 

absehbarer Zeit nicht nach Saniob kommen können!  

Aus diesen Grund möchte ich nicht nur den Mitarbeiter/innen, 

die wie Sie uns berichtet haben, sich von uns verabschieden 

müssen DANKE sagen, sondern Allen für Ihren großartigen 

Einsatz, der immer geleistet wurde. ... In der Hoffnung , daß 

auch unter veränderten Umständen und mit einer kleineren Gruppe von Kindern weitergearbeitet werden kann, 

wünsche ich den Verantwortlichen Gesundheit, Kraft, Ausdauer und  Gottes Segen! In Dankbarkeit und 

Wertschätzung verbleibe ich bis zum nächsten Besuch Euer Karl Donabauer 

 

Darabont Sándor (Románia): - Kitartást és nagyon vigyázzatok 

magatokra! Üdv mindenkinek! Ha addig nem beszélnénk: -Áldott Húsvéti 

Ünnepeket kívánunk mindnyájatoknak mind a Rendben, mind pedig az 

Otthonban is! Pussz nektek. 
 

Michael Grill (Ausztria): - Alles Liebe und Gute nach Saniob! Liebe 

Grüße!   
 

Dagmar Ehlers (Ausztria): - Liebe Sr. Serafina, danke , ja es geht uns 

gut. Wir versuchen, zuhause zu bleiben,  das ist die beste Vorsorge. 

Langweilig ist uns nicht. Eigentlich sollte zu Ostern unser Haus voll sein, 

aber die Kinder können nun nicht kommen.... Auch das werden wir nachholen. Ob wir unseren nächsten Teil 

vom Jakobsweg rechtzeitig beginnen können, wissen wir auch noch nicht.  Aber, für alles wird es eine Lösung 

geben, wenn sich jetzt alle richtig verhalten, werden wir auch gesund bleiben. Ganz viele liebe Grüße und 

Gottes Segen an alle rundherum! Ihre Daggi 
 

Nagy Ottó (Románia): - Vigyazzatok nagyon magatokra, sokat gondolok ratok, puszi mindenkinek! 


