
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

Szent Miklós a hulló hóban 
puttonyával körbejár,  
bekopogtat minden házba,  
minden szegényt megtalál.  
 
Mosoly ül Szent Miklós arcán,  
merre Ő megy, hull a hó, 
röpíti szél, szánkó...  
 
Nálunk hagyja a szívét,  
reánk szórja örömét,  
nekünk adja jókedvét.  
 
Ajándékát hátán hordja,  
szíve csupa szeretet.  
Sose nézi, jó vagy rossz vagy,  
szeret minden gyereket.  
 
Ajándéka nem az arany,  
nem is hamis földi kincs,  
szeretetet víg örömet,  
olyat hoz, mi nekünk nincs. 
 
Ezen a szép téli estén  
kövessük a példáját,  
vidám, boldog nevetéssel 
ünnepeljük Mikulást! 

 

 

  

 

Szent Miklós  

                           járt nálunk! 

 Szombaton este nem tudtak aludni Központunk gyermekei. 

Nem jött álom a szemükre sem a kicsiknek, sem a nagyoknak. Egyre 

csak a cipőket fényesítették, hogy azokat a Mikulás ügyesen 

elrendezve, tisztán találja és reggelig megtöltse ajándékokkal.  

A  téli örömök egyik legszebbike a Mikulás várása. A családház 

gyermekei nyílt levélben válaszoltak a Mikulásnak. 

Kedves Mikulás! Én már nagyon vártam, hogy elgyere hozzánk. 

Szépen kipucoltam a csizmámat és  vártam, hogy vajon mit hozol    

majd bele?  Köszönöm, hogy hoztál nekem az idén is ajándékot! 

Nagyon szépen köszönöm a Frozenes táskát és a 

Frozenes üveget, mert ezeknek nagyon 

megörvendtem! Meg nagyon örvendtem az 

édességeknek is amelyeket hoztál. Sokkal 

jobb csomagot hoztál nekem, mint amit én a 

levélben kértem és ennek most külön 

nagyon örvendek. Én ezen a Mikuláson 

éreztem magam a leges-legjobban, mert 

nagyon különleges ajándékot kaptam. Kérlek 

vigyél a többi szegény gyerekeknek is ilyen 

szép csomagot! Köszönöm! Diana   

 

Kedves Mikulás! Köszönjük szépen, hogy 

fáradtál értünk és sok ajándékot pakoltál ki 

nekünk! Nagyon tetszett, amikor megláttam 

azt a sok mindent, amit kaptam a 

csizmámban. Boldog Karácsonyt kívánok 

neked és kellemes ünnepeket! Andrea 
 

 



Kedves Mikulás! Köszönöm szépen, hogy fáradoztál értünk, hogy teletöltötted a 

csizmáinkat, és hogy nem kaptunk virgácsot. Köszönjük  mindazt, amit értünk 

tettél! Szeretném kívánni neked és a családodnak, hogy egészségesek legyetek! 

Nekem tetszett az, amikor kipucoltuk a csizmákat és kitettük az ajtó elé. Én 

vagy 11x néztem ki, hogy mikor jösz már és én vettem észre leghamarabb az 

ajándékokat.  

Írtam neked egy verset is:  

Kedves Mikulás 

eljöttél, ahogy megigérted. 

Köszönöm, hogy minden évben 

Megtartod az igéreted!              Boldog Karácsony kívánok neked! Roli 

 

Kedves Mikulás apó! Én minden nap vártam, hogy mikor 

jössz már el hozzánk és nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon  

mit fogok tőled kapni. Készítettünk ki neked tejet is a párkányra, de azt nem ittad 

meg. A cipőket viszont teleraktad ajándékokkal!!!  

Mi egész este lestük, hogy vajon mikor jösz el hozzánk. Mindig az ablakon 

kukucskáltunk. Aztán egyszer Roli kiáltott, hogy menjünk hamar az ajtóhoz, mert 

ott van a cipők mellett a sok ajándék. akkor szaladtunk mi a lányok is és tényleg 

mindenkinek ott volt az ajándékja. Szuper volt!!! Mondjuk azt sajnálom, hogy az 

idén nem láttam a Mikulást és nem tudtam neki személyesen megköszönni a sok 

szép ajándékot, de tudom, hogy sok helyre kell elmenjen, ezért megértem, ha nem 

tudott nálunk sokáig maradni. Köszönöm Mikulás a sok szép ajándékot, különösen a 

Frozenes üveget, mert az a kedvencem! Zsanett 

 

A Szivárványház lakói sem 

maradtak  meglepetés nélkül.  

Az ügyes fiatalok, akik kitették az 

ajtajuk elé a kipucolt cipőket, reggel arra 

ébredtek, hogy a Mikulás megtöltötte 

azokat, mindenféle finomságokkal. 

Valószínű nagyon későn járhatott ott a 

Mikulás, mert senki sem vette észre, 

csak a nevelő ijedt meg egy kicsit a piros 

ruhástól.  

 

Sok szeretettel köszöntjük  
ezen a héten ünnepeltjeinket 

8-án Bódis Lászlót  

aki 18-ik születésnapját ünnepli 
 
 
 
 

9-én Dankó Róbertet 
aki 16 éves 
 


