
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Karácsonyra hangolódás 
  Az elmúlt hetekben nagy volt 

a sürgés-forgás Központunk házaiban. 

Krisztus Király ünnepén meghírdettem  egy 

olyan kihívást, melynek azt a nevet adtam  

         „ Az én karácsonyi díszem”.  
Az volt a feladat, hogy otthonunk lakói 

készítsenek valami szépet karácsonyra, amelyhez bármilyen tipusú 

anyagot felhasználhatnak, de amelyik a Karácsony hangulatát tükrözze. 

December 8-ra tizennyolc  nagyon szép 

kézimunka készült el. Ezek fotóit a saját facebook 

oldalamon tettem közszemlére és több mint 120 

ember like-olta őket, megdícsérve az ügyes és 

szorgalmas gyermekeinket, fiataljainkat. 

A munkák annyira jól sikerültek, 

hogy nem lehetett köztük nyertest hírdetni, 

mert mindenki egyedi, nagyon szép és 

ötletes dísztárgyak készített. Pénteken 

délután összegyűltünk és a munkában 

résztvevő minden fiatal kapott ajándékba az 

Ausburg-i nővérek jóvoltából egy-egy 

tisztasági csomagot, egy kis nassolni valót és a 

fődíjjat,  

egy vasárnap esti sétát Nagyváradon. 
A Karácsonyi munkák igazán jól sikerültek, 

dícséret mindenkinek, aki sokat fáradott ezek 

megvalósításán! Szera n.  

         A gyerekek élménybeszámolói 

Pénteken összegyűltünk a Szivárványházban, 

azok akik részvettünk a Karácsonyi kézimunka 

kihívásban.  

Itt volt egy kis Adventi áhitat és énekeltünk együtt, 

meggyújtottuk az adventi koszorú gyertyáit, készülve 

az öröm vasárnapra.  

Később Szerafina nővér kiosztotta a jutalmat 

mindazoknak, akik résztvettünk a versenyben, 

egyformán kaptunk ajándékokat. Majd megtudtuk, hogy a 

fődíj egy vasárnap esti kirándulás lesz Váradra. Ennek 

nagyon megörvendtem, mert még este soha nem sétáltam 

váradon.  

Mikor megérkeztünk, akkor először a Katalin 

Telepi templomba mentünk, ahol résztvettünk a 

szentmisén és furulyáztunk is a misén. Ez 

mindenkinek nagyon tetszett és megdícsértek a mise 

után. A mise után is furulyáztunk a Betlehem 

mellett, majd Csaba atya behívott minket melegedni 

a plébániára. Itt szuper jó volt, mert ameddig 

megérkezett a pizza, addig mi csocsóztunk. Később 

pizzát ettünk, ami nagyon finom volt és finom teát 

készítettek nekünk a nénik a plébánián.  



Köszönjük szépen ezt a vendéglátást nekik és a 

lazarista atyáknak! 

Később átmentünk  Bazilikába, ahol 

felköszöntöttük  a kis Jézuskát az új Betlehemben. Itt 

találkoztunk Böcskei László Püspök úrral és Zsolt 

atyával, akik szeretettel vártak minket és ők is 

meghallgatták a mi furulyázásunkat. Ugyanitt 

találkoztunk Sari nénivel és családjával is és nagyon 

örvendtünk, hogy őket is felköszönthettük pár 

karácsonyi énekkel. 

Innen tovább mentünk a központba. A parkba 

mikor megérkeztünk, nem hittem a szememnek, annyi 

sok szép díszes égő és villany van. Készítettünk egy csomó 

képet egymással. Én nagyon jól éreztem magamat és 

remélem a többiek is.  

Nagyon szépen köszönöm ezt a sok élményt Szera 

nővérnek és Blanka nővérnek, főleg azt, hogy bevittek 

minket Váradra. Áldott és szép békés karácsonyt 

kívánok mindenkinek Miklós ! 

 

Nekem nagyon tetszett Váradon, mert játszodtunk és 

fényeket  néztünk  és fotózkodtunk. Voltunk misén.   

Igaz a papbácsi  ugyanarról prédikált,  amiről a szentjobbi 

papbácsi, de azért jó volt. Később a plébánián vacsoráztunk és ez nagyon jó volt.  Köszönöm  a 

Növéreknek, hogy el vittek minket erre a kirándulásra! Roli  

 

Diana  beszámolója 

Nekem a tegnapi nap 

nagyon tetszett, mert voltunk sok 

mindenhol.   A Katalin Telepen 

meghallgatuk, hogy mit mondott 

a papbácsi és amikor vége lett a 

misének furujáztunk a Betlehem 

előtt.  

Ez azért volt különleges, mert 

ezeket a bábúkat mi készítettük 

most pár éve és jó volt őket 

viszontlátni. Itt  kellemes 

karácsonyt kívántunk azoknak a 

néniknek, akik minden hónapban házitésztát készítenek nekünk.   

Utána bementünk a plébániára és ott találtunk egy játék babát meg egy baba kocsit és Csaba atya 

megengedte nekünk, hogy bepelenkázzuk és megsétáltassuk. Ez azért tetszett, mert úgy játszodtunk vele 

mintha egy igazi baba lett volna. Zsolti olyan vicces volt, mert amikor meglátott a babával, ki akarta venni 

a kocsiból és meg akarta puszilni, mert azt hitte, hogy egy igazi kisbaba.  

Később megvacsoráztunk. Növér rendelt mindenkinek pizzát, ami nagyon finom volt és jól 

belaktunk. Csaba atya és a nénik megkínáltak finom sütivel, cukorkával, csokival. Olyan volt, mintha 

karácsonyi vacsora lett volna.  

Innen átmentünk a Püstpöki palotához kántálni. Itt is furulyáztunk és mindenkinek kellemes 

ünnepeket kívántunk. A püspök atya nagyon kedves 

volt hozánk és megdícsért minket, hogy szépen 

énekeltünk. 

Végül elmentünk a város központját  

megnézni. Csodálatos volt ott minden szép fényekkel 

kivilágítva. Nekem az ajándek formajú égő tetszett a 

legjobban. Amikor megnéztünk mindent, utána pedig 

vissza indultunk Szentjobbra és 10-re értünk haza, 

egyszerre az éjszakás Katinénivel mentünk be a házba.  

Ez a nap szuper jó volt! Nagyon jól éreztem magam!  



 

Advent III. Vasárnapján,  délután 5.00-kor elindultunk 

Váradra. Az első megálló a nagyvaradi SZENT KATALIN 

TELEP volt, ahol szentmisén vettünk részt. A szentmise után 

az udvaon furulyáztunk, majd egy nagy meglepetéssel vártak 

minket a lazarista atyák.  

A meglepetés az volt, hogy közösen a plébánián pizzáztunk 

egy jót.  

A második megálló a NAGYVARADI ROMAI 

KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG volt. Itt az új Betlehemnél 

furulyáztunk, ahol a Püspök Úr nagyon nagy szeretettel várt 

minket.  

Végul az utolsó megálló a December 23  park volt, ahol 

megnézhettük a karácsonyi kivilagítást. 

Nagyon szépen küszünjük a kedves nővéreknek, hogy bevállalták a 

vasárnap délutáni kirándulást. Nagyon jól éreztem magam! Csodálatos volt ez az 

öröm vasárnap 

számunkra! A jó Isten 

fizesse meg a kedves 

nővéreknek! István 

 

Nagyon jó volt 

újra Váradon lenni. Voltunk 

szentmisén, majd  a testvéreimmel  furulyáztunk. 

Vacsoráztunk  és szeretném külön megköszönni a 

néniknek a finom süteményeket. Annak is örültem, 

hogy itt találkoztam Réka tanítónénivel és beszélgettünk egy kicsit vele. 

Innen a Bazilika elé mentünk, itt ia a Betlehem mellett furulyáztunk. Az 

érdekes az volt, hogy a furulyaszót meghallották    

SARI néniék a parkból és nekem ő volt a legnagyobb meglepetés mert már 

nagyon hiányzott.  

Később elmentünk várost nézni. Hát én megmondom őszintén, nekem egy 

élmeny volt a parkban azt a szép kivilágítáts látni. Reggelig elnéztem volna. 

Csináltunk képeket és boldogok voltunk nagyon, mert velünk volt Blanka nővér és 

ez nagyon jó volt. A nővéreknek külön megköszönöm ezt a csodálatos estét!!! Ez  

volt a legjobb napom! KÖSZÖNÖM SZÉPEN!  Zsolti 



Decemberben egy újabb kihívás elé állítom Központunk neveltjeit de az  

alkalmazottakat is, hogy örökítsék meg a Karácsony csodáját egy pár fényképben.  

Ezen kihívásnak „A Karácsonyom Varázsa” nevet adom.   

A fényképeket kérem a CSS Gyermekei vagy a CSS Alkalmazottai zárt csoportokba 

feltölteni december 31-ig. A díjjazást Január 6-ra Vízkereszt nápjára tűztük ki.  

 

 Jelmondat:  Figyeld a szépet, a kedveset, a jót, az emberekben rejlő varázslatot!!! 
 

Nagyon sok szeretettel köszöntjük fel 

december 20-án kolléganőnket 

KOZMA ENIKŐT 
 

Kívánjuk, hogy a jó Isten kísérje őt  

életének minden napján!  

Segítse meg őt az Úr, hogy mielőbb biztos 

megélhetést, jó munkát találjon. 

Fizesse vissza neki a mi Mennyei Atyánk 

a sok jót, figyelmességet és kedvességet,  

amelyben Központunkat  

az elmúlt hosszú évek során részesítette! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek figyelmébe ajánlom polgármesterünk Zatykó Jácint felhívását és bíztatok mindenkit, hogy 

társuljon jó szívvel ezen kezdeményezéshez: 

MINDENKI KARÁCSONYFÁJA!!!  
December 22.-én Szentjobbon, felállítjuk első alkalommal a 

"MINDENKI KARÁCSONYFÁJÁT" a lakodlamasház előtti térkövezett részen. 

Szeretnék megkérni minden gyereket és szülőt, hogy készítsenek otthon 

karácsonyi díszeket melyeket felteszünk a fára, olyan anyagból ami nem ázik el. 

Az elkészített díszeket december 21.-éig hozzák be a polgármesteri hivatalba. 

Azok a gyerekek akik díszeket készítenek, ajándékban fognak részesülni. 

LEGYEN MINDENKIÉ A KARÁCSONY, LEGYEN MINDENKIÉ A 

KARÁCSONYFA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt héten két szülinapost is 

ünnepelt a Szivárványház. 

 

Laci szülinapján szinte 

mindenki jelen volt, sok jókivánsággal 

köszöntötték őt 18-ik éve alkalmából. 

A Családház gyerekei is eljöttek őt 

felköszönteni hiszen az elmúlt 

években még velük nevelkedett. 

 

Robit kicsit megvicceltük, 

előbb 61 majd végül 16 éves lett. 

 A szép tortát a nagymamájától kapta, 

aki eljött az apukájával és annak 

családjával együtt őt felköszönteni.  

Az ünnepelt mindenkit 

szeretettel megvendégelt, aki 

megtisztelte jelenlétével.  

Nagyon örült a meglepinek! 

 


