
 Gyermekláncfű 

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

Beszámoló a szilveszteri fergeteges, 

izgalmas és szórakosztató buliról.  

 

December 31-én a Szent István 

Szociális Központ termében, este 10 

oratól fergeteges szilveszteri bulit 

szervesztek meg, amelyre meghívtak 

minden olyan fiatalt, akik mulatva 

szeretnék várni az Új évet. Persze 

mindenki szívesen csatlakozott, hogy 

együtt tölthessük a szilvesztert. A buli 

elött Rafaela nővér  és segítői, finom 

ételeket keszítettek,  amit este 

közösen fogyasztottunk el. Az 

ennivaló után a fiatalokkal együtt 

táncoltunk és szórakoztunk a 

barátokkal. Éjfélkor lementünk az 

udvarra ,hogy megnézhessük a 

tűzijátekokat és Boldog Új Évet 

kívántunk egymásnak.  

Köszönöm mindazoknak, akik ezt a 

fergeteges, izgalmas és persze 

csodálatos szilveszteri estét 

megszervezték, amely számomra 

nagyon szép volt. Külön 

köszönöm Rafaella nővérnek, 

hogy bevállalta ezt az estét! 

Nagyon jó volt!     István  

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 I I .  É V A D  1 .  S Z Á M  

J A N U Á R  
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Az ünnepeket Nagyváradon a nagynéném 

családjánál töltöttem. Szilveszterkor este 

elmentünk a központba, ahol megnéztük a 

tűzijátékot. A csodálatos tűzijáték után 

hazamentünk, majd együtt buliztunk a 

családdal, majd Laci elvitt az apukájához 

és őt is felköszöntöttük, majd ő is együtt 

bulizott velünk. Lajos 

 

In seara de Revelion 2018-2019  

A fost o seara minunata. Cu toti ne-am distrat, eram fericiti, 

a fost cea mai tare petrecere! Dar ii cea mai tare petrecere din 

tot anul. A fost aici prietena noastra Maria ,cu ea si Andreea ne

-am distrat de minune a fost o seara minunata. Am dansat, am 

ras si am glumit, cu toti am facut un grup mare si am dansat, 

apoi la miezul noptii am plecat afara ca sa puscam petarzi, a 

fost foarte tare si ne-am uitat la artifici ...cu toti ne-am bucurat 

de seara de revelion a fost minunata.  

Eu mam simtit foarte bine. In seara de revelion a fost cu noi 

si Pihologa Erika -Si fiul ei Erik.  Mancare era minunata mi-a 

placut totul, mai ales tortul era minunat si gustos.  A fost cel 

mai tare an de revelion!!! 

Sora Rafaela va multumim pentru bunatatile pe care ne-ati 

preparat si la bucatarese pentru ca au ajutato. Si la fel si la Sora 

 La multi ani!  

Mie mi-a placut de Revelion ca ne-am 

distrat si am dansat cu fetele si baietii. Am 

mancat mancare buna, am aruncat cu 

petarzi, am vazut focuri de artifici. Asa a 

fost Revelionul meu ! Marius. 

Január 5-én egy 

kedves Szalárd-i pár 

Timi és Józsi 

meglepték 

Központunkat egy 

hatalmas tortával.  

Nagyon szépen 

köszönjük a 

meglepetést! 

Józsi (jan. 7),  

Gábriel és Gabriela (jan. 9), 

Diana (jan.11) 


