
 

Mottó: ”...mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink... 

A  C A R I T A S  S Z E N T  
I S T V Á N  S Z O C I Á L I S  

K Ö Z P O N T   
H E T I L A P J A  

V .  É V A D  5 1 .  S Z Á M  

Beszámoló Központunk 

Karácsonyi Ünnepségéről 

December 13-án délután 5 

órakor kezdődött el a 

Karácsonyi ünnepség. Mindenki 

összegyűlt, aki a 

Központunkban dolgozik, hogy 

együtt megünnepeljük a 

Karácsonyt. Mi előadtunk egy 

hóemberes táncot, ami 

mindenkit felderített és a végén táncoltunk egy keringőt.  

Köszönjük mindazoknak kik egész évben értünk fáradoznak, akik nevelnek 

minket, akik mosnak, főznek ránk és akik az 

irodában dolgoznak értünk, köszönjük, hogy 

mellettünk vannak és eljöttek megnézni a kis 

karácsonyi meglepetésünket.  

Reméljük mindenkinek tetszett az előadásunk! 

Ezzel a kis szereppel szeretnénk felköszönteni 

mindenkit és ezzel kívánok mindenkinek:  

Áldott, Békés Karácsonyt! K. István 

  

Cina de Crăciun 

Mie mi-a plăcut foarte mult că  

am dansat îngrijitoarelor și celor care lucrează mereu pentru    

 noi. Era minunat cănd ne-am adunat toți în sala de mese, 

fiindcă eram ca o familie mare și mi-a plăcut foarte mult totul. 

Doresc să le mulțumesc la doamna Enci, că ne-a ajutat să 

învățăm dansurile de crăciun și la sora Serafina și doamnele 

Abodi Kati și Klesken Ica, că ne-au croit hainele frumoase 

pentru sărbătoare. Mulțumim foarte mult!!! 

Doresc să mulțumesc sorei Rafaela, bucătăreselor, precum și 

ajutoarelor: Marici, Erika, Emese și tuturor celor care au 

ajutat în pregătirea mesei fetive. Totul a fost minunat și foarte 

gustos!!! Multe, multe mulțumiri!!! 

Dragi mei! Să aveți sărbători binecuvântate cu pace și 

armonie în familie!  

             Crăciun Fericit vă doresc P. Cristina!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hírek, infók: 

- December 18-án 

délután, 14 óra körül a 

nagyváradi Ady Endre 

liceum diákjai látogatnak 

meg minket a közelgő 

ünnepekre való 

tekintettel. 

 

- December 19-én a 

Filharmóniába vagyunk 

hivatalosak egy 

karácsonyi díszelőadásra 

a Gyermekvédelem 

jóvoltából. Az ebéd 

12.30-kor lesz, és utána 

 indulunk Váradra azokkal 

a gyerekekkel, akik a 

Mikulás táncban és a 

Hóemberek táncában 

szerepeltek. 

 

- December 20-án a 

szentjobbi kisiskolásaink 

hívtak meg bennünket 

Karácsonyi előadásukra 

délelőtt 9.30 és 10 órai 

kezdettel. Ugyancsak e 

napon lesz a nagyobbak 

szerepe is a 

sportteremben. 

 

- December 21-én a 

csuhai iskolában lesz 

ünnepi előadás. 

 

 

 

 

 

 

December 20-án 

Kozma EnikŐ  
igazgatónőnket 

 

December 24-én 

 Tamás ingrid 
kolléganőnket  

köszöntjük 

sok szeretettel  

  

  

Karácsonyi vacsora 

Ebben az évben mi 

december 13-án jöttünk össze 

megünnepelni közösen a 

Karácsonyt. Miután 

megérkeztek a vendégek, 

elkezdtük műsorunkat a 

Mikulás tánccal, aztán volt a 

hóemberek tánca és a kis Elza 

tánc. Utána következett egy kis 

karácsonyi zumba, majd román és magyar nyelvű karácsonyi dalokkal versekkel, 

jókívánságokkal, furulyaszóval 

köszöntöttük az egybegyűlteket. 

Végül páran táncoltunk egy 

keringőt, amelynek végén 

meglepetésképpen felkértünk egy-

egy nézőt és együtt keringőztünk 

mindnyájan a Perfect zenéjére. 

Nagyon szépen köszönjük 

azoknak, akik segítettek felkészülni 

az előadásra és külön köszönjük 

Kati néninek, hogy megvarrta nekünk a piros ruhákat! Nagyon szépen köszönöm 

mindenkinek, hogy jól éreztem magam ezen a napon!  

Kívánok      

mindenkinek  

Kellemes Karácsonyt  

      és Örömteli 

    Boldog Új Évet! 

D. Claudia 

 

 

Beszámoló a Karácsonyi 

vásárról 

Pénteken, december 15-én, 

sok esemény volt 

falunkban. Délután 4 órakor 

összegyűltünk a parkban, 

ahol a fegyverneki, a 

székelyhídi és a mi 

papbácsink felszentelték a 

Betlehemes szobrokat. A mi furulyáscsapatunk karácsonyi énekeket 

énekeltünk a szentelés végén együtt az emberekkel.  

Később felmentünk a lakodalmas házba, ahol már elkezdődött a vásár. 

Én is vásároltam pár ennivalót és vettem tombolát is, amivel nagy 

meglepetésemre nyertem egy 

nagy tortát. Ennek nagyon 

megörvendtem és meg is ettük 

amikor hazaértem. A vásárban 

is furulyáztunk a kisebb 

gyerekeknek és az volt a 

feladat, hogy találják ki melyik 

karácsonyi dalt hallják. Aki 

kitalálta, kapott egy angyalkát. 

Szóval mindenki nyert valamit 

és jól éreztük magunkat. K. István 


