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

Szalagavató
Zsúfolásig megtelt
csütörtök délután a
nagyváradi Szent László
Római Katolikus
Teológiai Líceum díszterme, ahol a XII. A (közgáz) és a XII. B
(teológia) osztályok tartották a nagykorúsítási ünnepségüket. Az
utóbbi osztályban végez ebben az évben központunk neveltje
Amália, aki gyönyörűen tündöklött hófehér ruhájában. Az
ünnepséget a szépen koreografált végzősök tánca nyitotta meg. Az
egybegyűlteket köszöntő Szabó Ervin atya, Krisztus szavait idézve
Szent János evangéliumából, azt kívánta a fiataloknak, hogy „életük
legyen és bőségben legyen”. Ugyanakkor egy hasonlattal élve
jelképesen egy lerajzolt háromlábú széket tett le eléjük, melynek
ülő része az örömöt, a három lába pedig a békét, a
kiegyensúlyozottságot és a közösséget szimbolizálta.
Konrád Katalin igazgatónő felidézte azt a pillanatot, amikor
nyolcadik végén szakot kellett választaniuk, és a szüleikkel együtt
valószínűleg sokat töprengtek azon, hogy vajon helyesen dönteneke? Választottak, azóta eltelt négy év, és „a gyermekeink szárnyakat
kaptak a tanáraiktól”. Megpróbáltak és megpróbálnak felkészülni
mindarra, amire csak lehet. Megtanulták a felelősséget, azt, hogy
ezentúl majd nekik egyedül kell boldogulniuk. Hogy hol, az még
kérdés, de addig is le kell tenni az érettségit.
A továbbiakban először a XII. A (Tóth Florina tanárnő osztálya)
mutatott be egy ügyesen összeállított műsort, illetve idézte meg a
múltat fényképek segítségével. A XII. B (Tóth-Trpkovici Timka
tanárnő osztálya) videobejátszással indította az emlékezést, majd
természetesen ők is előadtak jeleneteket, különösen nagy hatást
váltott ki a fiúk humoros balettmutatványa.
Köszönjük Amáliának, hogy bennünket
is meghívott ezen szép eseményre és
szívből kívánjuk neki, hogy sikeresen
tegye majd le az érettségit.

Farsangi
mulattság
Központunkban
Szombaton
15 órakor
kezdődött meg a
farsang a
Központban.
Mindenki
összegyűlt a
nagyteremben és
érdekes
jelmezekbe
öltöztünk. Én „A Pál utcai fiúk” szerepébe bújtam. Voltak versenyek:
csokis fánk evő verseny, cipő kereső verseny, tánc verseny és gyorsevő
verseny.
Nagyon tetszett a farsangi
bemutatkozó és nagyon jól éreztem
magam. Köszönöm a nővérnek,
hogy ezt a napot ilyen jól
megszervezte nekünk! B. Miklós
A
farsangon
nagyon
jól éreztem magam, mert voltak játékok és
sokat lehetett nevetni. István bemutatója
nagyon vicces volt, de a többi jelmez is
tetszett nekem. Zsanettel mi kukták voltunk és
a zsüri nekünk is adott díjjat. A versenyek is
jók voltak, sok édességet nyertünk és sokat
nevettünk. R. Diana

Hírek, infók:
- A családház gyermekei február 19én Margitára utaznak, ahol a Schek
család fogja vendégül látni őket
délután.
- Február 22-én, szombaton
ugyancsak a családházi gyerekek az
Ajungem Mari Bihor önkénteseivel
és támogatásával Nagyváradra
mennek az ILLÚZIÓK HÁZÁBA.
- Február 26-án Központunk
képviselteti magát a FAIST gyár
Márcisor vásárán.
- Február 26-án Központunk
képviselteti magát a COMANA
gyár Márcisor vásárán.
- Február 29-re újratervezzük a
nagykirándulást BIHARFÜREDRE.
- Március 10-13 között Központunk
fiataljainak egy része Feketeerdőre
megy táborozni.
- Március 15-22 között az
ERASMUS PLUS program
keretében Benjamin vesz részt egy
nemzetközi találkozón
Szlovákiában, melyre Rafaella
nővér kíséri el a romániai csapatot.

A farsang szombaton volt és
nagyon jól sikerült, mert sokat
játszodtunk és táncoltunk. A nővér találta ki a játékokat és
hozott Nagyváradról zsűrit. Minden jó volt, de a legjobban az
a játék tetszett, amikor bekötött szemmel kellett a szék
lábára cipőt húzni. Azon sokat nevettünk. De minden jó volt
és jól szórakoztunk. K. Zsanett

