
 

 

Österreich 

Ich bin Natalya Mykhailivna aus der Ukraine. Jetzt lebe ich in Österreich. Es ist ein wunderbares Land 

mit guten Menschen. Mir gefällt die Ordnung, die Stadt ist sauber, es wird viel gebaut, der Verkehr 

ist bequem, die Geschäfte sind voll mit Waren. Kultur, Bildung, Medizin arbeiten auf hohem Niveau. 

Museen, Theater, Konzerte faszinieren.  

Ich bin vor dem 24. Februar in Wien angekommen und habe keinen Flüchtlingsstatus, bin aber 

dankbar, dass ich bei der erfahrenen Lehrerin Miranda kostenlos Deutsch lernen kann und möchte 

ukrainischen Kindern, die vor dem Krieg geflohen sind, helfen, sich Wissen anzueignen.  

In der Ukraine habe ich fast 30 Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet. Ich möchte einen Job in 

Österreich finden.  

Ich möchte mich ganz herzlich bei Pater Franz bedanken, der den Deutschunterricht für Ukrainer in 

der Kirche organisiert hat. Diese edle Person belästigte Unternehmer, uns Nahrungsmittelhilfe zu 

leisten. Ich danke allen fürsorglichen Menschen von Herzen! 

Österreicher sind sehr höfliche, korrekte, kultivierte Menschen. Ich habe gute Beziehungen zu den 

Nachbarn. Danke Gott und Österreich, dass sie uns geholfen haben zu überleben!  

 

Австрія 

Я Наталя Михайлівна з України. Тепер живу в Австрії. Це чудова країна з добрими людьми. Мені 

подобається порядок, чисте місто, ведеться багато будівництва, зручний рух транспорту, 

магазини повні товарів. Культура, освіта, медицина працюють на високому рівні. Музеї, театри, 

концерти викликають захоплення.  

Я прибула до Відня раніше 24 лютого статусу біженця у мене немає, але я вдячна, що можу 

безкоштовно вивчати німецьку мову з досвідченою вчителькою Мірандою я хочу допомогти 

українським дітями, які втекли від війни, здобувати знання.  

На Україні я працювала майже 30 років вчителькою початкових класів. Хочу знайти роботу в 

Австрії 



Дуже хочу подякувати отцеві Францу, який організував навчання українців німецької мови при 

церкві. Ця благородна людина потурбувала підприємців для надання продуктової допомоги 

нам. Щире дякую всім небайдужим людям!  

Австрійці дуже ввічливі, коректні, культурні люди. З сусідами у добрі стосунки. Дякую Богові і 

Австрії, що допомагають вижити! 

 

 


