
  

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 2 .  S Z Á M  

Karácsonyra 
készülődve 

minden iskola 
és osztály szép, hangulatos előadásokkal 
készült megörvendeztetni karácsonyra a 

szülőket, nevelőket. 
Csuhajon, december 19-én a kisiskolások, 

december 21-én a nagyobb osztályok,  
nagyon szép előadással lepték meg az 

egybegyűlteket. Piros ruhájukkal igazán jól 
néztek ki és öröm volt hallgatni verseiket, 

énekeiket.  

December 20-án a szentjobbi iskolások tartottak karácsonyi előadásokat. 
Reggel a nagyobb osztályok szépen felsorakozva, karácsonyi versekkel, 

énekekkel kedveskedtek az egybegyűlteknek. Öröm volt látni az 
összefogást és azt, hogy legalább erre a pár percre minden gyerek 

megállt egy helyben és a nagy csoport egy szívvel-lélekkel énekelt. Az 
előadás végén kis csomagot is kaptak jutalmul. 

Később a kisiskolások 
vártak minket remek 
előadásukra. Az első 

osztályban remek hangulatot találtunk, a nagyon jól felkészített 
gyerekek, színes előadással 

leptek meg minket. 
Hallhattunk szép verseket, 

énekeket, de volt 
hópehelytánc, és a fenyőfák is 

megelevenedtek. Nagyon szépen szerepeltek Diana, Zsanett, Roli és Lajos.  
A harmadik osztályban Zsolti is nagyon ügyes volt. Látványos előadásukat 

öröm volt nézni.  
Ezen előadások nem csak a szülőknek hoznak egy kis örömet a nagy 

karácsonyi futásban, hanem a gyerekeknek is örök élménykét marad emlékezetében az, hogy valamit adott, kiállt és 
megmutatta tehetségét.  

Köszönjük mindazoknak a gyerekeknek kik ilyen szép előadásokkal készültek és ráhangolták lelkünket Karácsony 
Ünnepére! Nagyon ügyesek voltatok mindnyájan! Szera n. 



Hírek, infók: 

- Az Ünnepekre pár 

gyerek Központunkból 

elutazott. Így Andris a 

testvérével Erikával és 

családjával ünnepelt, 

Dániel a nővérével 

Claudiával és családjával 

volt Karácsonykor. Lajost 

a nagynénje és családja 

vitte el ünnepelni. Az 

Obada fiatalok 

édesanyjukhoz kéreztek 

el.  

 

- December 31-én, az év 

utolsó napján este  

közösen elmegyünk a 

hálaadó Szentmisére, 

majd a kisházi gyerekek 

is lennmaradnak a 

Szivárványházban, hogy 

együtt ünnepeljük a 

Szilvesztert és így 

menjünk a 2018-as Évbe. 

 

 

 

 

 

Április 1-én 

Matiz Teréz  
 

Április 2-án 

 Iván 
Alexandra 

kolléganőinket köszüntjük 

  

  

Karácsonyi 

köszöntések, 

kántálások 

December 19-én 

Nagyváradon járva 

elmentünk 

felköszönteni lelkes 

csapatunkkal kedves 

Püspök atyánkat 

Böcskei László 

Megyéspüspököt és 

a Vincés nővéreket. Köszöntésünk nagyon egyszerű volt de örömteli, hiszen a 

közelgő szép ünnepre hangolta a mi és hallgatóink lelkét. Köszönöm a 

gyerekeknek, hogy kiálltak és szeretettel készültek e napra, különösképpen is 

köszönöm 

Sergiunak és 

Istvánnak, hogy  a 

furulyázásukkal 

emelték énekünk 

hangulatát! Nagyon 

büszke vagyok 

rátok! Szera n. 

 

Karácsonyi 

meglepetések 
Az adventi idő egyike a legmozgalmasabb de egyben legszebb időszaknak. 

Központunk életének kiemelkedő pillanatai között van 
számontartva minden olyan csoport látogatása, amellyel 

gyermekeink egy kis játékos, ismerkedős órát töltenek együtt. 
Köszönet a nagyváradi Szacsvay iskola kisdiákjainak és 

szüleiknek, kik Erika tanítónéni vezetésével ebben az évben is 
meglátogattak minket december elején és együtt süthettünk, 

díszíthettünk finomságokat! Köszönet a Bihari iskola 
tanítónőinek, kik a másodikos és negyedikes diákokkal 

hangulatos játéknapot varázsoltak Központunkba.  
Köszönet az Ady Endre líceum XI. osztályosainak, kik (a 
gyerekek elmondása alapján) szuper jó játékos délutánt 

töltöttek velünk. Nem utolsó sorban sok köszönet a sok játékért, ajándékért amikkel megajándékozták neveltjeinket. Külön 
köszönetet mondunk a Művészeti líceum diákjainak és tanárainak a csodálatos karácsonyi előadásért, amelyre december 
19-én meghívtak bennünket és a sok szép ajándékért, melyet a gyerekek karácsonykor a fenyőfa körül fognak kibontani.  

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki szeretettel gondolt ránk és mindenkinek aki időt szánt Központunk gyerekeinek 

megörvendeztetésére! Istentől gazdagon megáldott, békés, örömteli 

ünnepeket és  sikeres Új Esztendőt kívánunk mindenkinek! 


