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gyermekláncfű láncszemei, 

úgy kapcsolódnak 
egymáshoz a mi életeink... 
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KISKARÁCSONY a mi 

NAGYCSALÁDUNKBAN 

December 12-én 

Karácsonyra hangolódtunk a 

Szent István Szociális 

Központban. Ilyenkor 

összegyűlünk kicsik és 

nagyok, hogy lezárjunk egy 

izgalmakkal és 

eseményekkel teli évet, és új 

lendületet gyűjtünk egy 

újabbhoz.  

A gyerekek karácsonyi 

versei, énekei, a kicsik 

betlehemes játéka, örömmel 

töltötte el a szíveket.  
Hálásan köszönjük a 

felkészülésüket és a jó ünnepi 

hangulatot. Igazából ez 

számunkra a legkedvesebb 

karácsonyi ajándék: amikor 

látjuk, hogy szívesen és 

örömmel készültök 

megörvendeztetni minket.  

Sok köszönet Istvánnak, a fő hangulat mesternek a 

köszönőbeszédért valamint a  szép furulyaszóért és azért, hogy erre 

Sergiut is és a többieket is lekesítette. Nagyon jól esett a szívünknek, 

hogy még akadnak Központunkban gyerekek, akik hálásak és tudnak 

valamivel kedveskedni. Mindazon gyerekeknek, akik az ünnepségen 

felléptek meg is ígértem, hogy részük lesz az ünnepek között egy kis 

korcsolyázásban. Gratulálok nekik! 

Az alkalmazottakat először Sóos Attila igazgató köszöntötte és 

neki is gratulálnunk kell, hiszen a sok év folyamán még ilyen szívhez 

szólóan és ilyen hosszasan soha sem beszélt. Ugyancsak köszöntötte a 

munkaközösséget Kozma Enikő igazgatónő is és pár mély gondolat 

kíséretében nyújtotta át a karácsonyi meglepetéscsomagot, melyet ez 

uton is szívből köszönünk mindnyájan. 

Nagyon örvendtünk, hogy az ünnepségen Georg Wilfinger 

apát úr és Karl Nestelberger Vetetőtanács tagunk is jelen voltak. 

Nekik is külön köszönjük a sok meglepetést, amellyel a gyerekeket is elhalmozták. Igazán szép, családias ünnepünk 

volt. 

Sok köszönet és hála mindazoknak, akik az 

ünnepséget előkészítették, a sok finomságért a 

konyhásoknak valamint a segédeiknek és a ház 

ünnepi díszbe öltöztetéséért, mindenkinek!!! 

Kívánjuk, hogy jókedvünk továbbra se 

fogyatkozzon és maradjunk vidámak az új évben 

is! 

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET   
és SIKERES ÚJ ESZTENDŐT 

kívánunk mindenkinek!!! 

        
      

       
      

     
     

        
        

       
  

 
        

     
 
        

      
 
         

   

        
      

       
      

      
      

      
        

       
  

         
      

       
        

     
        

        
       

  

         
      

       
       

    
        

        
       

  

        
     

         
     

- Am 14. Dezember kamen die Schüler der 
Ciuhoi School, um für uns zu singen.

        
     

- Am 14. Dezember sind einige brave Kinder zu 
McDonalds in Oradea gegangen.

         
      

       
       

    
        

        
        

  

         
      

       
       

    
        

        
        

  

- Am 12. Dezember hatten wir in unserem Zentrum 
die Weihnachtsfeier. Dazu versammeln wir die 
Kleinen und Größeren, um ein aufregendes Jahr 
abzuschließen und neue Impulse für ein weiters zu
erhalten. Weihnachtsgedichte der Kinder, schöne
Lieder, das Spiel der Kleinen erfüllten die Herzen 
mit Freude. Vielen Dank für die Vorbereitung und 
die gute Atmosphäre. Eigentlich ist dies das süßeste 
Weihnachtsgeschenk für uns.

- Am 12. Dezember besuchte uns eine Gruppe 
der Beaulieu Convent School aus England.



Az 

alábbiakban 

közkívánatra 

megörökítem  

István ünnepi 

jókívánságait, melyeket most is nagyon szépen megköszönünk neki, hiszen egyedül 

írta és szedte össze, alíg kellett javítani rajta, vagyis azt tartalmazza, amire ő (mint 

Központunk első neveltje) valójában gondolt.       

 

Kedves Gyermekláncfű olvasók! 
 A Karácsony már idők óta a szeretet 

ünnepe, a boldogság és a meghittség    

napja. A Karácsony mindent és mindenkit 

megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a 

nyugalomra, visszatérünk azokhoz az emberekhez, 

amelyek a hétköznapok rohanásában időnként 

háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, 

barátainkra, embertársainkra. Az ajándék 

vásárlás és az ünnepi készülődés 

izgama csodálatos, azonban ezen az 

ünnepen mégis a szereteten van a 

fő hangsúly. Azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel, 

nevelőinkkel, barátainkkal tölthetünk el.  

Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal 

többet tudunk kifelyezni, mintha drága ajándékokkal 

halmoznánk el egymást. Sok ember nem tudja mi hiányzik az 

életéből, pedig ez nem más, mint az igazi szeretet.  

Az igazi ünnephez és egész életünkhöz nem kell más, 

csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást. Hiába 

jön össze a család, a baráti társaság, ha csak ajándékozásból, 

túlzott vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. 

Kell hogy legyen köztünk egy kapocs és ez nem más, mint a 

szeretet. 

Mindannyiunknak kívánom, hogy nem csak Karácsonykor, hanem 

annak elmúltával is, ne veszítsük el emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, 

szeretetünket.  

Vigyük magunkkal Karácsony igazi béke üzenetét  

és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is.  

Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony, akár 

egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek segítse 

önöket testi- lelki és szellemi feltöltődéshez!  

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve 

köszönetet mondjak, mindazoknak akik nevelnek minket, 

azoknak, akik egész évben segítettek, hogy idén is 

szépen ünnepelhessük a Karácsonyt. 

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánok mindenkinek István! 



 

December 20-án 

Kozma enikÖ  
igazgatónknak 

kívánunk sok szeretettel 

 A nagyváradi Caritas Catolica évek óta együttműködést folytat az 

Egyesült Királyságbeli Beaulieu Convent School katolikus lányiskolával 

Jersey szigetéről. A partnerség keretében az angol diákok minden évben 

jótékony célú gyűjtést szerveznek az iskolában a Caritas ellátottjainak 

megsegítésére, emellett évente egyszer, a karácsony előtti időszakban, el is 

látogatnak a nagyváradi egyházmegyébe, adományokat osztanak a 

rászorulóknak és különböző jótékony célú 

aktivitásokon vesznek részt. December 

12-én Központunkba is ellátogattak. 
 

 

- December 14-én a Csuhai 

iskola diákjai jöttek el kántálni 

hozzánk. 

 

 

- December 16-án  

Ráksi Andris  a  kiskátéból 

vizsgázott le a református 

gyülekezetben. Bár a valláshoz 

való kötődése vitatható, mégis 

gratulálunk neki, mert 

megemberelte magát és a 

jelenlevők beszámolója alapján, 

nagyon ügyesen vizsgázott a 

kérdésekből.  

December 14-én a McDonaldsba 

mentek azon gyerekek, akik a nyár folyamán 

résztvettek egy a Raiffeisen Bank által 

támogatott pénzkezelési projektben, melyet 

több héten keresztül a Váradi önkéntes 

tanárok irányítottak Központunkban.  

A projekt célja az volt, hogy a 

gyerekeket megtanítsa a pénz értékére és 

tanácsokat adjon annak kezelésére. Örülünk, 

hogy páran végig kitartottak a képzésen és 

így meg is érdemelték a jutalmat. 


