
 

 

  

 

Karácsonyi ünnepség 
Központunkban 

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ebben az 

évben is megünnepeltük 

Központunkban a 

Karácsonyt. 

Központunk kisebb 

gyermekei várva várták 

már ezt a napot, hogy 

örömet szerezzenek 

nevelőiknek és 

mindazoknak, akik egész évben velük foglalkoztak.   
Az ünnepséget a nagyteremben kezdük el. A karácsonyi 

hangulatban először az ukulele csapat lépett fel, hagyományos 

karácsonyi énekekkel örvendeztetve meg a közönséget. Ez 

után Miklós és Zsolti egy kötélbáb hip-hop táncot adtak elő.  

A nagyok szépen összeválogatott versekkel léptek a 

közönség elé, kellemes ünnepeket kívánva 
mindenkinek.  

 

 

 Gyermekláncfű 

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 I I .  É V A D  5 1 .  S Z Á M  

D E C E M B E R  



Az est csúcspontja Miklós és Zsolti 

furulyaszólója volt, amikor eljátszották a Hallelujat, 

de a Csendes éj is felcsendült először furulyán, 

majd István meglepetéseként harmónikán is 

megpróbálta eljátszani. Az ünnepséget végül a 

modern karácsonyi táncok zárták, melyek végül 

mindenkit megmozgattak egy kicsit.  

Az 

előadások 

befejeztével a 

gyerekek és az 

egybegyűltek 

levonultunk a 

karácsonyi 

hangulatba 

öltözött ebédlőbe, ahol mindenki elfoglalta a helyét. 

A karácsonyi vacsora finomságáról ezuttal Emi 

gondoskodott a konyhán. Minden nagyon finom 

volt!  

          

Nagy örömünkre az ünnepségen velünk 

ünnepelt Georg Apát úr és régi kedves ismerősünk 

Meihoffer úr. Hálásak vagyunk, hogy megtették ezt a 

hosszú utat, hogy velünk legyenek ezen az ünnepségen és nem utolsó sorban hálásan 

köszönjük az ajándékokat, melyeknek úgy a gyerekek, mint a felnőttek, nagyon 

megörvendtek.  

Sok köszönet továbbá 

mindazoknak, akik az ünnepséget 

előkészítették, akik a díszítésben 

és a terítésben végig 

segédkeztek. Nem mondunk 

neveket, de nagyon jól esett, 

hogy még van pár fiatal, akik 

kiveszik a részüket a 

munkából.  

Az este nagyszerű volt, 

mint mindig, és hálásak 

lehetünk, hogy még most, talán 

utoljára, így együtt tudtunk 

ünnepelni.  



Juhász Gyula:  
        Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl 

szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára 

nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű 

igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a 

világot, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a 

szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő 

beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a 

közelben, 

Legyünk hát jobbak, s 

higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

 

 

Köszönet a sok 

háttérmunkáért!!! 

 

 



Sok szeretettel köszöntjük születésnapja 

alkalmából  december 20-án  

Kozma Enikő  
igazgatónkat 

Sok örömet, boldogságot kívánunk 

számára!!! 

Adventi vásár Szentjobbon 

Pénteken, adventi vásárt 

szervezett helyiségünk 

polgármesteri hivatala, 

melynek főtámogatottja egy kis beteg gyermek Noel volt. A vásáron 

Központunk is résztvett, kézimunkákkal, karácsonyi díszekkel, 

kopogtatókkal, tombolával, házi csokoládéval és házi lekvárokkal.  

A vásártermékeket  

többnyire a kreatív terem 

anyagjaiból állítottuk elő. 

Sok segítséget kaptunk a 

Szivárványház nevelőitől, akik minden percet felhasználva 

készítették az ajándéktárgyakat. Továbbá nagy segítséget jelentett a 

székelyhídi gyermekotthon támogatása, akik a tombola tárgyait 

állták. Végül a nyalánkságok elkészítésében Rafaella nővér keze 

volt benne, és a nagyváradi nővéreké, akik házi csoki előállítását 

teljes mértékben maguk állták.  

A vásár nagyon jól sikerült, sokan résztvettek rajta és nagyon 

jól árultunk ugyanis több mint 900 lej gyűlt össze. Ezek után, már 

meg tudjuk rendelni az autóbuszt egy Biharfüredi kirándulásra.  

Sok köszönet mindazoknak, akik fáradtak a termékek 

előállításában és a támogatóknak, akik önzetlenül hozzájárultak az 

adventi vásárunkhoz. 

 

 

 

 

A vásár 

különleges 

vendége Mikulás 

volt, aki nagyon 

megörvendeztette 

a legkisebbeket, 

de nem csak őket, 

hiszen a nagyok 

is szívesen 

pózoltak vele. 

Örvendünk, hogy 

a vendégünk volt 

a fehérszakállú 

Mikulás!  

 

 

 


