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A Karácsonyi partim 
 Szombaton este karácsonyi vacsora volt 
Központunkban, melyre mindenki meg volt 
hívva. Az ebédlőbe gyültünk össze, ahol 
minden szépen elővolt készítve. A vacsora 
nagyon finom volt és amikor megettük, mi a 
gyerekek kis karácsonyi műsort adtunk elő. 
Nagyon köszönjük a nevelőknek, hogy eljöttek 
és mindenkinek, hogy velünk ünnepeltek. Én 
nagyon megszeretném köszönni a nevelőknek, 
akik értünk sokat dolgoznak és mindenkinek, 
aki ebben a házban dolgozik és azoknak is akik 
támogatnak minket.  Kellemes Karácsonyi 
ünnepeket és eseményekben gazdag boldog Új 
Évet kívánok mindenkinek szeretettel    
K. István 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumiri 
 Îi mulțumesc lui 
Dumnezeu că mi-a dat parte de 
niște oameni minunați și cu un 
suflet mare. Îi mulțumesc și am 
tot respectul pentru Abatele 
Georg, pentru Ronald, Dagi și 
pentru toți susținătorii noștri din 
ultimi ani. Vă mulțumim în 
numele tuturor copiilor, pentru 
toate eforturile și binele pe care 
ni-l oferiți și că ne-ați dat și ne-ați 
oferit tot ce este mai bun pentru 
noi. Vă mulțumesc cu tot 
respectul din lume.  
 Le mulțumesc tuturor 
Îngrijitoarelor și surorilor că 
mereu ne-ați ajutat cu ce se putea. 
Vă mulțumesc că ne-ați îngrijit, 
că mereu ați avut grijă de noi și că 
mereu ne-ați fost de ajutor în bune 
și rele. Vă mulțumesc! Știu că nu 
v-a fost ușor cu noi, și nici nu vă 
este, dar vă mulțumesc din suflet 
că încă sunteți alături de noi . Le 
mulțumesc  și bucătăreselor 
pentru mâncarea care ne pregătesc 
zilnic.  
 În mod special le 
mulțumim tuturor oamenilor, care 
ne-au ajutat și ne ajuta. Cu tot 
respectul și din suflet vă 
mulțumim pentru tot ceea ce 
faceți pentru noi și pentru alții.  
 Vă doresc cu tot drag un 
Crăciun Fericit lângă cei dragi și 
un an cât mai frumos să aveți  
D. Alexandra 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű 

láncszemei,  úgy kapcsolódnak egymáshoz  a 

mi életeink... 
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Hírek, infók: - December 18-án Siterből jöttek meglátogatni minket pár 
régi kedves ismerősünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltak ránk és 
az ajándékokat is amelyekkel megajándékoztak minket. 
- Az elmúlt héten elkészültek Központunk 2017-es naptárai, 
melyekért nagy köszönetet mondunk a bihari Bereczki családnak kik 
teljesen bérmentve, nagy szivélyességgel vállalták nyomdájukban 
ezen munkát és így hatalmas ajándékot adtak nekünk az ünnepekre. 
- December 19-én délután Margittai fiatalok XI osztálya szeretne 
velünk egy játékos délutánt eltölteni, Vakon Orsolya vallástanárnő 
hozza el őket hozzánk. Ugyanezen a napon délben az 
alkalmazottaknak a szanepid által előírt vizsgája lesz. 
- December 20-án pár gyerekkel kántálni megyünk Nagyváradra 
kiemelkedő támogatóinkhoz. 
- December 21-én az I-IV,  Dec. 22-én az V-VIII osztályosok várnak 
minket Karácsonyi szerepre  a szentjobbi iskolába! 
- December 23-án nem lesz tanítás az iskolában. Mindenki készül a legszebb 
ünnepre, Karácsonyra. Szombaton az éjféli misére mi is elmegyünk 
megünnepelni Isten Fiának, Jézusnak áldott születését. 
Kívánok mindenkinek békés, örömteli készülődést és 
 Áldott Karácsonyt! Szera n.   
 
 

Karácsonyi jókívánságok 
 Szeretnék köszönetet mondani nevelőinknek, akik nap 
mint nap figyelnek ránk és segítenek nekünk a fejlődésben, 
bár sokszor az őrületbe kergetjük őket de ezek ellenére is 
mellettünk vannak.  
 Köszönet a konyhásoknak, akik mindig gondolnak 
arra, hogy tele legyen a pocakunk és szívesen főznek, sütnek 
nekünk. 
 Köszönet a munkásoknak, akik mindenre 
odafigyelnek és ha tönkre teszünk valamit, mindig 
megjavítják.  
 Külön köszönet a szocmunkásoknak, akik mindenben 
segítenek, bármire is legyen szükségünk, jó tanácsokkal látnak 
el és törődnek velünk.  
 Egyszóval, köszönet mindenkinek, akik sok energiát 
fektetnek abba, hogy nekünk és velünk minden rendben 
legyen és ne szenvedjünk hiányt semmiben. Köszönöm, hogy 
léteznek számunkra! Sokan nem veszik észre, (és néha én is 
így vagyok vele) hogy mi mindent tesznek a mi érdekünkben, 
hogy nekünk jó legyen. Még egyszer köszönet 
MINDENKINEK! Szeretnék önöknek meleg, kellemes, 
boldog Karácsonyt és Békés Új Évet kívánni! P. Amália 

A mi Karácsonyi ünnepünk 
        A múlt héten sokat gondolkodtunk, hogy mit is 
adjunk elő Karácsony alkalmából a mi kis házunk. 
Végül összeírtunk pár szép karácsonyi verset és 
elénekeltük kedvenc karácsonyi énekeinket.   
A próbák nem mentek valami jól, mert a kicsik nem 
vették komolyan, de végül nagyon jól sikerült.   
A karácsonyi vacsora után adtuk elő és a családház 
szerepe lett a leghosszabb, mert a szivárványházból 
csak vagy két személy mondott verset.  Mi úgy 
gondoltuk, hogy meglepjük az értünk dolgozó 
embereket, hiszen sokat fáradnak értünk és 
megérdemlik. Köszönünk nekik mindent és kellemes 
ünnepeket kívánunk! D. Claudia 

   


