
Mottó: ”...mint ahogyan a 
gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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Farsang 
A farsang lehet tél 

búcsúztató vagy utolsó vigadalom 

 

 

  
 

 
 

 
eseményen, bár pontosan a nagyok miatt tettük vakáció idejére, 
de ők úgy látszik nem kívánnak részt venni semmilyen közös 
programon. Tisztelet a kivételnek, mert Sebastian csatlakozott 

az ünneplőkhöz.  
A jelenlevők 

viszont nagyon jól 
szórakoztak. A 

 

 
címmel. Meg is 

nyerték a farsangi versenyt. De ugyancsak jól szerepeltek István és Sergiu is a Mórickás viccekkel.  
A jelmezt mindenki igyekezett érdekesen bemutatni az igényes zsűrinek, kik egy festő, egy bohóc, egy 

varázsló és egy székely bácsi voltak. A nyertes Bobi lett a nagyon jó BABY jelmezével. 
A farsangi multság majd különféle játékokkal, farsangi fánk evéssel és természetesen sok tánccal 

folytatódott.  

 
 
 
 

      a nagybőjti idő előtt,
        mindenképpen alkalom arra, 
        kicsit kikapcsolódjunk,

        felüdüljünk, mókázzunk,
 nevessünk.

- Anfang der vergangenen Woche, zwischen
4.-7. Februar haben uns Abt Georg und Abbe 
hogy Felix besucht. Wir haben uns sehr ge-
freut, weil sie auch den Fasching mit uns 
gefeiert haben.
 Központunkban már évek- Am 10. Februar haben fünf von unseren
Kindern den Fasching in Tasnad gefeiert. Sie     óta megszervezzük ezt a napot,
wurden von den katholischen Familien aus        alkalmat adva arra a gyerekeknek,
Tasnad eingeladen. Wir bedanken uns für hogy kicsit „mások bőrébe
den herzlichen Empfang und für soviel   bújjanak”, jelmezt öltsenek, vidám szerepeket tanuljanak be.
Liebe, mit der sie uns immer beschenken!          Ebben az évben Február 6-án tartottuk meg a farsangot. A
 gyerekek közül leginkább a kisebbek vettek részt az
- Zwischen 9. und 12. Februar waren bei uns 
die Vertreter der Stiftung Orfanis aus 
Deutschland zu Gast. Sie sind Sponsoren 
der Mallersdorfer Franziskanerinnen in 
Oradea und sie haben auch die Renovierung 
der Schule in Saniob in großem Maße
unterstützt.

 - Am 14. Februar ab 8 Uhr wird die román nyelvű 
Psychoterapeutin Makai Dimény Judit csoportból Gabriel 
einen Vortrag Vorbeugung gegen Burn-Out és Gabriella 
halten. Es geht um eine                     egy nagyon vicces 
Weiterbildung für die Erzieherinnen also előadást készítettek 
Anwesenheit ist Pflicht!!! „Manole la scoala”



Előkészületek  
     Az elmúlt héten pár napot velünk 

voltak kedvenc barátaink Georg Apát úr és 
Félix atya. Mindig nagy öröm velük 
találkozni, hiszen minden mókában benne 
vannak és nagyon szeretnek a 
gyerekekkel 
játszani. 

Félix atya kivette részét a farsangi 
előkészületekből is. Segített feldíszíteni nekünk a termet 
és a zsűrízés fárradalmait is örömmel vállalta. Továbbá 
eljött velünk sétálni és hógolyózni is, miért sajnos meg is 
fázott egy kicsit. Örülünk, hogy itt voltak pár napot  
közöttünk és szívesen látjuk máskor is.  

 
 

Farsangi mulattság Tasnádon 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben 

az évben is meghívtak bennünket a tasnádi 
katolikus családok a farsangi bálba. 
Központuk öt gyermeke, a győztesek  
csapata, vett részt ezen eseményen, ahol 

meleg fogadtatásban, sok táncban és vigalomban 
volt részük. 

Hálásan köszönjük a tasnádi katolikus 

családoknak, hogy ebben 
az évben is részt vehettünk  
a farsangi mulatságon.  
Nagyszerűen éreztük 
magunkat! Köszönet a sok 
háttérmunkáért és a 
kellemes hangulatért!!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boldog születésnapot 
kívánunk 

február 14-én 
a 14 éves sergiunak 

La multi ani!!! 

Hírek, infók: 
 - Február 9-12 között a Németországi Orfanis Alapítvány 
képviselői vendégeskedtek nálunk, kik a nagyváradi Ferences 
nővérek műveit, valamint a szentjobbi iskola felújítását is 
nagymértékben támogatják. 
 
 - Február 14-én a nevelők figyelmébe ajáljuk, hogy Makai 
Dimény Judit terapeuta fog tartani központunkban előadást a 
kiégés megelőzéséről, 9-12 óra között.  
Mivel továbbképzésről van szó a  jelenlét kötelező!!! 
 
- Február 14-e a nagybőjt kezdete. Kérjük a konyhát, hogy a 
nézeteltérések elkerülése végett, ennek megfelelően tervezzék az 
ennivalók elkészítését. 
 
- Február 16-án megkezdődnek a templomi hittanórák.  
Gábor atya 15.00 órától várja az I-IV osztályosokat,  
16.00 órától pedig az V-VIII osztályosokat.  
Különösen felhívta a figyelmet a vasárnapi szentmisében, hogy 
akik nem járnak rendszeresen sem a templomba sem hittanórára, 
nem lesznek majd bérmálkozók. Vegyük tehát komolyan! 
 


