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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 

ANDREA! 

 Az elmúlt héten egy újabb 

fiatalunk lépte át a felnőtt kor küszöbét. Andrea, aki kisbaba 

kora óta nevelkedik otthonunkban, joggal mondhatja, hogy  

számára ez a ház valóban otthon, család, meleg fészek volt 

elmúlt évei során.   

 E szép életkort megérve szeretünk visszaemlékezni 

az elmúlt időkre. Kicsit fellapozgatjuk a régi albumokat és 

megannyi szép emlék jót eszünkbe. Megkértem Andreát, 

hogy ossza meg velünk legszebb emlékeit.     

  

 Nekem sok szép emlékem van a gyerekkoromból. A  legszebb 

gyermekkori emlékeim azok, amikor kirándulni mentünk.  

Emlékszem, hogy  

sokszor  mentünk 

kirándulni. Volt 

amikor a közeli 

erdőbe mentünk 

túrázni, de nővér 

nagyon sokszor elvitt autóval a 

környező hegyekbe,  vagy elmentünk 

megnézni a különféle várakat.   

 

Én nagyon szerettem mindig nővérrel 

krándulni, mert mindig viccelődött velünk, jó 

hangosan énekeltünk a kocsiban  és soha nem 

unatkoztunk. 

 Egy másik kellmes emlékem az a nap 

amikor elsőáldozók voltunk.  Akkor  a nevelők 

előkészítették a szép ruháinkat és akkor 

csodálatosan volt feltűzve a hajam. Olyan 

voltam, mint egy kis menyasszony és a fiúk is 

nagyon csinosak voltak. Emlékszem, hogy 

akkor voltak vendégeink és nagyon finom 

volt az ebéd, meg minden olyan ünnepélyes 

volt.  



 Arra is szívesen gondolok vissza, amikor nyáron önkéntes 

fiatalok jöttek hozzánk Melkből . Ők kimeszelték a szobáinkat és  

segítettek a ház körüli munkákban. A szabadidejükben sokat 

játszodtunk együtt, kosaraztunk, táncoltunk, viccelődtünk, este a 

tábortűz mellett énekeltünk. Emlékszem, amikor egy este Claudiával 

nem akartunk lefeküdni, mert nem akartuk, hogy a praktikások 

hazamenjenek.  

Nagyon jól tudtunk 

velük együtt 

játszani!   

 Nagyon szép 

emlékeim vannak 

Georggal az Apát 

úrral és Félix 

atyával, akik 

amikor 

meglátogattak 

mindig szakítottak 

időt, hogy velünk játszodjanak és sokat  

UNO-ztunk együtt. 

 Egyik kedves praktikás, akire sokszor visszaemlékezem  Loreen volt Ausztriából. Őt 

nagyon megkedveltem, mert vele sokat lehetett együtt labdázni, megtanított fonalból 

karkötőt fonni, kedves volt és bár nem tudtunk vele sokat beszélni, valahogy mindig 

megértettük egymást.  

 Szera nővérnek szeretném külön megköszönni mindazt amit értünk tett. Hála neki, 

sok kiránduláson vehettem részt, sok érdekességet láthattam és sok élményben volt részem. 

Köszönöm, hogy amikor kicsi voltam fogta a kezem és sok mindenre megtanított engem.  

Ezekre mindig szívesen fogok visszagondolni!  

 Köszönöm Emese és Krisztina  néniknek a sok segítséget, amelyet a tanulásban és a 

mindennapi gondok megoldásában nyújtanak nekem. Rájuk mindig számíthatok és 

mindenben segítenek! 

 Köszönöm a nevelőknek is a sok munkát, a sok törődést. Köszönöm, hogy igyekeznek 

felnevelni az életre és minden nap kapok tőlük jó tanácsokat! 

 Nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani Georg Apát úrnak és minden 

jótevőnknek, akik ezt a házat fenntartják és működtetik!  Itt mindendent  megkaptam, 

ahhoz, hogy egy szép életem legyen és ezért örökre  mindenkinek hálás vagyok!   

            

Köszönettel  Andrea 

 

  

 

  

 

 


